
Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Z á p i s n i c a

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Dátum konania:  20. Júna  2013

 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnená: Erika Babocká

Program:
Otvorenie a procedurálne veci
Určenie zapisovateľky
Určenie overovateľov zápisnice
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
Schválenie návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-24MZ-2013)
Odpovede na interpelácie poslancov
 Predstavenie vízií – revitalizácia mesta – za účasti prizvaného odborníka
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.2-24MZ-2013)

Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za 
rok 2012 (mat. č.3-24MZ-2013)
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za 
rok 2012 (mat. č.4-24MZ-2013)
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach 
za rok 2012 (mat. č.5-24MZ-2013)
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2012 (mat. č.6-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.
7-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské 



stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.8-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce  za rok 2012 (mat. č.9-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.10-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.11-24MZ-2013)
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.
12-24MZ-2013)
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu MSKŠ, p.o. (mat. č.13-24MZ-2013)
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 (mat. 
č.14-24MZ-2013)
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2013  (mat. č.
15-24MZ-2013)
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení (mat. č.
16-24MZ-2013)
Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta  (mat. č.
17-24MZ-2013)
Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce (mat. č.18-24MZ-2013)
Návrh na úpravu platu primátora mesta Zlaté Moravce (mat. č.19-24MZ-2013)
Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
(mat. č.20-24MZ-2013)

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.   /2013 o zákaze používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.21-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.   /2013 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.   /2013 o zákaze  podávania a požívania 
alkoholických  nápojov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.23-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev 
na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.24-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o úprave povinností na zabezpečenie 
schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.25-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene v meste Zlaté Moravce (mat. č.26-24MZ-2013)
Návrh na schválenie Dodatku č. 1  k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania mestských bytov v meste Zlaté Moravce (mat. č.27-24MZ-2013)
Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Nitra (mat. č.28-24MZ-2013)
Návrh na schválenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu (mat. č.
29-24MZ-2013)
Informácia HK o vykonaných kontrolách v roku 2012 a Návrh plánu kontrolnej činnosti 



HK na rok 2013 (mat. č.30-24MZ-2013)
Návrh  na schválenie   vecného bremena  na  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce  /LV č. 1361/ - na  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 438 (druh 
pozemku: orná pôda; celková výmera 10 710 m²) , ktorá sa nachádza v  k. ú. Hoňovce  
pre tretiu osobu  –   oprávneného:  SPP – distribúcia, a.s.,  spočívajúce v práve uloženia 
inžinierskych sietí a v práve  prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel oprávneného 
z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení (investor:  ViOn, 
a.s.). (mat. č.31-24MZ-2013)
Návrh na  schválenie spôsobu  prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  časti   pozemku  parcely  KN  registra  „C“, č. parcely  
1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 685 m²)  o výmere  
cca  82 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Námestí  Hrdinov  v  
Zlatých Moravciach pre    PAČ  ŽITAVA, s.r.o. sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO:  44 232 250, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa   § 9a  ods.  8   
písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. (mat. 
č.32-24MZ-2013)
Návrh na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  nebytových priestorov o výmere  197,00 m², ktoré sa nachádzajú 
v k. ú. Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej  2 v Zlatých Moravciach 
– stavba so súpisným číslom  2077  (budova  pre školstvo, na vzdelávanie a výskum)  na  
pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  5792/7  (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  pre   Spojenú školu, sídlo: J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
34 062 840  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   
č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  (mat. č.33-24MZ-2013)
Návrh   na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  -  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 233/1 

(druh pozemku záhrady; celková výmera: 4 730 m²) o výmere 190,00 m2 /bližšie 
špecifikovaná na snímke z katastrálnej mapy/ ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
v areáli  Materskej školy na Ul. Štúrovej  15 v Zlatých Moravciach pre obchodnú 
spoločnosť  ESAM s.r.o.,  sídlo: J. Jesenského 10, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 44 927 
835  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  (mat. č.34-24MZ-2013)
Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej   verejnej  súťaže   prevodu  nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  –  pozemky a stavba na Ul. 
Sládkovičovej   v   Zlatých Moravciach /stavba   súpisné  číslo   č.  460 (rodinný dom)    
nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2,  pozemok 
parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365  m² (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/1 o výmere  1 
334  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)/   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších predpisov. (mat. č.
35-24MZ-2013)
Návrh   na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  



nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravce v podiele 
56615/100000-in  (LV č. 4537, Mesto Zlaté Moravce  v podiele  56 615/100 000 ; COOP 
Jednota Nitra, s. d., Štefánikova 54,  949 01 Nitra – podiel 43 385/100 000) – pozemok 

parcela KN registra „C“  číslo 1078/2 o výmere 1419 m2  (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) a stavba  súpisné   č. 2087 (druh stavby: iná stavba)   na pozemku 
parcela registra „C“ číslo  1078/2  na Hviezdoslavovej ulici č. 64   v   Zlatých 
Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  
v znení neskorších predpisov. (mat. č.36-24MZ-2013)
Návrh   na zrušenie   obchodnej    verejnej  súťaže  vyhlásenej za účelom  prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské     účely   na   Viničnej   ulici    č. 1   v   
Zlatých Moravciach    v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších   predpisov  na základe  schválených uznesení   MsZ  
v Zlatých Moravciach č. 452/2012  a č. 551/2013. (mat. č.37-24MZ-2013)
Návrh na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo 
vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  –  pozemky a stavby v súčasnosti 
využívané   na   podnikateľské    účely    na    Viničnej   ulici    č. 1   v   Zlatých 
Moravciach  -  v  zmysle  § 9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  
v znení neskorších  predpisov. (mat. č.38-24MZ-2013)
Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo – správa  (mat. č.
39-24MZ-2013)
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/ (mat. č.40-24MZ-2013)
Vystúpenia občanov
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1/
Otvorenie
Primátor mesta – privítal všetkých prítomných – poslankyne a poslancov Mestského 
zastupiteľstva, riaditeľov mestských podnikov, riaditeľov základných škôl a materských 
škôl, vedúcich oddelení a pracovníkov MsÚ, ako aj občanov mesta Zlaté Moravce na 
dnešnom 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo  20. júna v roku 2013 
o 15 tej hodine.                

K bodu 2/
Určenie zapisovateľky
Primátor mesta – určil Silviu Švajčíkovú za zapisovateľku na 24. zasadnutí Mestského 



zastupiteľstva konanom dňa 20. júna 2013. 

K bodu 3/
Určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta –  určil za overovateľov zápisnice  z 24. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva zo dňa 20. júna 2013 určujem: poslanca Mgr. Šeptáka a poslanca 
Tonkoviča.                        

K bodu 4/
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí.
Primátor mesta – uviedol, že z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 20. júna 
2013 sa ospravedlnila poslankyňa Babocká.

Primátor mesta – skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 
v rokovacej miestnosti a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.   

K bodu 5/
Schválenie návrhovej komisie.
Primátor mesta – za členov návrhovej komisie navrhol: 

za predsedu: poslanca PaedDr. Petroviča
za členov: poslanca PaedDr. Husára a poslanca Ing. Hollého  

Primátor mesta –  dal hlasovať za predložený návrh

Schválenie návrhovej komisie
Za: 16 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hritz, Hollý, Klučiar, Uhrinová, Vicianová, Galaba, 
Šepták, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Škvarenina)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Petrovič)
Primátor mesta – Skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 6/
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta – uviedol, že návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva  je 
premietaný a je v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie. 

Primátor mesta – predniesol prvý pozmeňujúci návrh a to doplniť do programu 
rokovania ako bod č. 11  Návrh   na financovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečením 
a priebehom osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce. Uviedol, 
že dôvodom tohto návrhu je, že ľudia sa ma pýtajú, aké oslavy budú k tomuto okrúhlemu 



a výnimočnému výročiu. Uviedol svoj názor, že podľa neho nikto z nás  už nebude mať 
šancu a možnosť  byť takýchto osláv účastní. Mesto v návrhu rozpočtu na rok 2013 
plánovalo na tieto oslavy 30 tisíc Eur. Uviedol, že na základe poslaneckého návrhu boli 
tieto finančné prostriedky krátené  a nám na 900. výročie neostalo ani euro. Požiadal 
poslancov o podporu na zaradenie tohto návrhu do programu rokovania. Uviedol, že 
nemali by sme toto výročie odignorovať, nakoľko mesto Zlaté Moravce  si zaslúži, aby 
sme toto jeho výročie sme oslávili na úrovni a so cťou. 

Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom  návrhu : primátora 
mesta Ing. Petra Lednára, CSc. - Návrh na financovanie  výdavkov súvisiacich so 
zabezpečením a priebehom osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté 
Moravce, za bod 10 pôvodného programu
Za: 17 (Husár, Tonkovič, Lisý, Hritz, Hollý, Vicianová, Petrovič,  Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci  návrh bo schválený.

Primátor mesta – sa opýtal či má niekto pozmeňujúci návrh a uviedol, že v prípade ak 
áno žiada o jeho prednesenie a súčasne podľa rokovacieho poriadku o predloženie návrhu 
v písomnej forme spolu s uznesením.

Poslanec Husár- podal pozmeňujúci návrh, aby program rokovania MsZ bol doplnený 
o bod v poradí č. 10 – Informácia o Požitavskej futbalovej akadémii

Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom  návrhu poslanca PaedDr. 
Dušana Husára – Informácia o Požitavskej futbalovej akadémie za  bod 9 pôvodného 
programu
Za: 17 (Galaba, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh bo schválený.

Poslanec Galaba – predniesol pozmeňujúci návrh a to doplnenie programu rokovania 
MsZ podľa pôvodného programu za bod 24  – Návrh na rekonštrukciu vonkajšej 
a vnútornej kanalizácie v ZŠ Mojmírova, nakoľko je tam havarijný stav navrhuje 
financovanie tejto rekonštrukcie zo schváleného úveru, kde bola schválená zmena účelu 
použitia úveru na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení.

Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom  návrhu poslanca Galabu:
Za: 16 (Šepták, Galaba, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Škvarenina, 



Uhrinová, Klučiar,  Vicianová, Hollý, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz)
Proti: 1 ( Petrovič)
Zdržali sa: 0
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh bo schválený.

Poslanec Petrovič -– predniesol pozmeňujúci návrh a to doplnenie programu rokovania 
MsZ podľa pôvodného programu za bod 43 - Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  - pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby garáží 
vo vlastníctve žiadateľov, ktoré sa nachádzajú v lokalite Nábrežie za Majerom v Zl. 
Moravciach. 

Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom  návrhu poslanca 
Petroviča:
Za: 17 (Šepták, Galaba, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Škvarenina, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh bo schválený.

Poslankyňa Dubajová - predniesla pozmeňujúci návrh a to doplnenie programu 
rokovania MsZ podľa pôvodného programu za bod 22 – Návrh na zvýšenie príspevku 
z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby, p.o.

Primátor mesta – dal hlasovať  o predloženom pozmeňujúcom  návrhu poslankyne 
Dubajovej :
Za: 17 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta – skonštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh bo schválený.

Prišiel poslanec Rumanko.
Poslanec Husár – chcel podať návrh, ako bod č. 11 bolo umožnené čestnému občanovi 
mesta Zlaté Moravce pánovi Ondrejkovi vystúpiť pred Mestským zastupiteľstvom, kde sa 
dohodli, že pán Ondrejka vystúpi v rámci bodu č. 10 – Informácia o  PFA

Primátor mesta – dal hlasovať  o celom programe v znení pozmeňujúcich návrhov :
Za: 18 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0



Primátor mesta – skonštatoval, že predložený program v znení pozmeňujúcich 
návrhov bol schválený v nasledovnom znení:

Schválený program rokovania:
Otvorenie a procedurálne veci
Určenie zapisovateľky
Určenie overovateľov zápisnice
Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
Schválenie návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-24MZ-2013)
Odpovede na interpelácie poslancov
Informácia o Požitavskej futbalovej akadémie
Predstavenie vízií – revitalizácia mesta – za účasti prizvaného odborníka
Návrh na financovanie  výdavkov súvisiacich so zabezpečením a priebehom osláv 900. 
výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.2-24MZ-2013)

Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za 
rok 2012 (mat. č.3-24MZ-2013)
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za 
rok 2012 (mat. č.4-24MZ-2013)
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach 
za rok 2012 (mat. č.5-24MZ-2013)
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2012 (mat. č.6-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.
7-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.8-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce  za rok 2012 (mat. č.9-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.10-24MZ-2013)
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.11-24MZ-2013)
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 (mat. č.
12-24MZ-2013)
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu MSKŠ, p.o. (mat. č.13-24MZ-2013)
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú 
organizáciu Záhradnícke služby, p.o.



Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 (mat. 
č.14-24MZ-2013)
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2013  (mat. č.
15-24MZ-2013)
Návrh na financovanie rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizácie v ZŠ 
Mojmírova
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení (mat. č.
16-24MZ-2013)
Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta  (mat. č.
17-24MZ-2013)
Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce (mat. č.18-24MZ-2013)
Návrh na úpravu platu primátora mesta Zlaté Moravce (mat. č.19-24MZ-2013)
Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
(mat. č.20-24MZ-2013)

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.   /2013 o zákaze používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.21-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.   /2013 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.   /2013 o zákaze  podávania a požívania 
alkoholických  nápojov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.23-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev 
na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.24-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o úprave povinností na zabezpečenie 
schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.25-24MZ-2013)
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene v meste Zlaté Moravce (mat. č.26-24MZ-2013)
Návrh na schválenie Dodatku č. 1  k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania mestských bytov v meste Zlaté Moravce (mat. č.27-24MZ-2013)
Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Nitra (mat. č.28-24MZ-2013)
Návrh na schválenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu (mat. č.
29-24MZ-2013)
Informácia HK o vykonaných kontrolách v roku 2012 a Návrh plánu kontrolnej činnosti 
HK na rok 2013 (mat. č.30-24MZ-2013)
Návrh  na schválenie   vecného bremena  na  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté 
Moravce  /LV č. 1361/ - na  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 438 (druh 
pozemku: orná pôda; celková výmera 10 710 m²) , ktorá sa nachádza v  k. ú. Hoňovce  
pre tretiu osobu  –   oprávneného:  SPP – distribúcia, a.s.,  spočívajúce v práve uloženia 
inžinierskych sietí a v práve  prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel oprávneného 
z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení (investor:  ViOn, 
a.s.). (mat. č.31-24MZ-2013)
Návrh na  schválenie spôsobu  prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta 



Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  časti   pozemku  parcely  KN  registra  „C“, č. parcely  
1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 685 m²)  o výmere  
cca  82 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Námestí  Hrdinov  v  
Zlatých Moravciach pre    PAČ  ŽITAVA, s.r.o. sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO:  44 232 250, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa   § 9a  ods.  8   
písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov. (mat. 
č.32-24MZ-2013)
Návrh na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  nebytových priestorov o výmere  197,00 m², ktoré sa nachádzajú 
v k. ú. Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej  2 v Zlatých Moravciach 
– stavba so súpisným číslom  2077  (budova  pre školstvo, na vzdelávanie a výskum)  na  
pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  5792/7  (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria)  pre   Spojenú školu, sídlo: J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
34 062 840  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   
č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  (mat. č.33-24MZ-2013)
Návrh   na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  -  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 233/1 

(druh pozemku záhrady; celková výmera: 4 730 m²) o výmere 190,00 m2 /bližšie 
špecifikovaná na snímke z katastrálnej mapy/ ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce 
v areáli  Materskej školy na Ul. Štúrovej  15 v Zlatých Moravciach pre obchodnú 
spoločnosť  ESAM s.r.o.,  sídlo: J. Jesenského 10, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 44 927 
835  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  (mat. č.34-24MZ-2013)
Návrh na odpredaj nehnuteľností majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 
5417) pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby garáží vo vlastníctve žiadateľov, ktoré 
sa nachádzajú v lokalite Nábrežie za Majerom v Zlatých Moravciach
Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej   verejnej  súťaže   prevodu  nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  –  pozemky a stavba na Ul. 
Sládkovičovej   v   Zlatých Moravciach /stavba   súpisné  číslo   č.  460 (rodinný dom)    
nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2,  pozemok 
parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365  m² (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/1 o výmere  1 
334  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)/   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších predpisov. (mat. č.
35-24MZ-2013)
Návrh   na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  
nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravce v podiele 
56615/100000-in  (LV č. 4537, Mesto Zlaté Moravce  v podiele  56 615/100 000 ; COOP 
Jednota Nitra, s. d., Štefánikova 54,  949 01 Nitra – podiel 43 385/100 000) – pozemok 

parcela KN registra „C“  číslo 1078/2 o výmere 1419 m2  (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) a stavba  súpisné   č. 2087 (druh stavby: iná stavba)   na pozemku 
parcela registra „C“ číslo  1078/2  na Hviezdoslavovej ulici č. 64   v   Zlatých 



Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  
v znení neskorších predpisov. (mat. č.36-24MZ-2013)
Návrh   na zrušenie   obchodnej    verejnej  súťaže  vyhlásenej za účelom  prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské     účely   na   Viničnej   ulici    č. 1   v   
Zlatých Moravciach    v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších   predpisov  na základe  schválených uznesení   MsZ  
v Zlatých Moravciach č. 452/2012  a č. 551/2013. (mat. č.37-24MZ-2013)
Návrh na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku vo 
vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  –  pozemky a stavby v súčasnosti 
využívané   na   podnikateľské    účely    na    Viničnej   ulici    č. 1   v   Zlatých 
Moravciach  -  v  zmysle  § 9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  
v znení neskorších  predpisov. (mat. č.38-24MZ-2013)
Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo – správa  (mat. č.
39-24MZ-2013)
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/ (mat. č.40-24MZ-2013)
Vystúpenia občanov
Rôzne
Diskusia
Interpelácie poslancov
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 7
Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva

Primátor mesta - požiadal overovateľov 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, aby 
podali stanovisko  k zápisnici.
Poslanec Madola -  uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal.
Poslanec Petrovič -  uviedol, že zápisnicu si prečítal a na znak súhlasu ju podpísal.

K bodu 8
Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta -  požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia vnútornej správy 
a služieb občanom, aby podal informáciu k plneniu uznesení z 23. Mestského 
zastupiteľstva.

Mgr. Horvát -  uviedol, že na rokovaní 23. MsZ bolo prijatých 42 uznesení, z toho 
splnených je 39 uznesení a 3 sa priebežne plnia.



K bodu 9
Odpovede na interpelácie poslancov
Primátor mesta – uviedol, že odpovede boli podané ústne na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva.
Na niektoré interpelácie bolo odpovedané písomne. Požiadal poslancov MsZ ak majú 
záujem, aby sa vyjadrili.

K bodu 10
Informácia o Požitavskej futbalovej akadémie 

Poslanec Husár – vystúpil s nasledovným príhovorom 
Vývoj Požitavskej futbalovej akadémie pri FC ViOn Zlaté Moravce

Požitavská futbalová akadémia vznika v roku 2009, kde jej zakladateľom
bol PaedDr. Ján Rosinský v spolupráci so mnou (PaedDr. Dušanom
Husárom).
Na začiatku vzniku akadémie sme pripravovali legislatívne kroky, aby
PFA ako taká mohla začať svoju činnosť. Už pri vzniku PFA jej
zakladateľ PaedDr. Ján Rosinský - čestný občan Mesta, vypracoval
projekt, ktorého vyhlasovateľom bola Slovenská sporiteľňa na výstavbu
multifunkčného ihriska na ZŠ Robotnícka. Následne na základe činnosti
akadémie sa podarilo v našom meste vybudovať ďalšie ihrisko. Po
voľbách v januári 2011 ma navštívil budúci pán primátor Ing. Peter
Lednár, CSc. kde mi predstavil aká dobrá myšlienka je PFA, čo všetko
pre deti robí a ja, ako nový poslanec - či by som bol ochotný túto
myšlienku podporovať. V roku 2012 pri úspechu staršieho dorastu postup
do prvej dorasteneckej ligy ma pán primátor požiadal, aby som sa
spolupodielal na oslavách, ktoré mesto organizovalo pri tejto
príležitosti. Ďalej moje vystúpenie pokračovalo v tom, že nevidím
problém v cudzích deťoch z okolitých obcí v PFA, pretože my sa snažíme
tieto deti dostať na základné školy v našom meste.Školy totiž
dostávajú od štátu na žiakov financie a študujú nielen mladí
futbalisti z dedín, ale následne aj ich súrodenci, ktorí môžu
v meste navštevovať rôzne záujmové činnosti v ZUŠ, alebo v CVČ.

Primátor mesta – vyzval poslancov k hlasovaniu – Vystúpenie Viliama Ondrejku
Za: 17 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová,     
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba)
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Primátor mesta  skonštatoval, že MsZ súhlasí a požiadal pána Ondrejku 
o vystúpenie.



Pán Ondreja – pozdravil všetkých prítomných a uviedol, že dozrel čas aby využil 
možnosť vystúpiť na MsZ. Uviedol, že na jednej strane veľmi rád, pretože ich môže 
oboznámiť s ich úspešnou činnosťou, na druhej strane je tu veľmi nerád nakoľko musí 
prekonávať nejaké veci, ktoré  sú mu vzdialené a je mu z toho smutno. Uviedol, že včera 
sa stretol s pánom primátorom a prednostom MsÚ, ktorých oboznámil o tom, že chce na 
MsZ vystúpiť a zhodnotiť činnosť a povedať, aký je stav a zistiť ako ďalej. Uviedol, že 
nebude sa opakovať nakoľko pán Husár už povedal dosť, ale rozhodol sa spomenúť  
vývin PFA až po súčasnosť. Uviedol, že PFA nie žiadny súkromný klub, ale PFA je 
občianske združenie zaregistrované podľa platných predpisov v SR, kde členmi PFA sú : 
Mesto Zlaté Moravce, Mesto Vráble, kluby  FC Vion Zlaté Moravce, FC Spartak Vráble 
a ďalšie fyzické osoby, ktoré sú registrované ako členmi PFA. Toto je prvý základný 
moment, ktorý tu v meste sa prekrúca, pretvára na dojem, že peniaze z mestského 
rozpočtu plynú na nejakých súkromných rúk. Uviedol, že je to čistá hlúposť a požiadal 
o to, aby s tým už takto nenarábalo, pretože  nikto si neuvedomuje ako to je  v tomto 
ťažkom období  zháňať peniaze potrebné na činnosť detí. Ak niekto chce môže si to 
vyskúšať.  Uviedol, že s prispením Slovenského futbalového zväzu vytvorili projekt, 
ktorý kopírujú na celom Slovensku. Ako člen SFZ presadil, aby dve mestá mohli spolu 
pôsobiť vo výchove športovej mládeže zameranej na futbal. Tento projekt presadil na 
Slovensku a tento projekt trvá štyri roky, kde sa môžeme pochváliť veľkými úspechmi. 
Uviedol, že vstup Mesta Zlaté Moravce do občianskeho združenia PFA bolo schválené 
uznesením MsZ za primátorky Ostrihoňovej. Združili prostriedky, dala sa dokopy mládež 
zo Zlatých Moraviec a z Vrábel a tu sú výsledky: PFA navštevuje zhruba 350 detí 
a venuje sa im cca 30 ľudí. Hneď na začiatku boli stanovené finančné pravidlá, kde sa 
vychádzalo z počtu obyvateľov, kde pomer Zlaté Moravce – Vráble je približne dva ku 
jednej.  Takto boli dohodnuté aj príspevky, čiže približne dva ku jednej, kde Mesto Zlaté 
Moravce by malo prispievať 90 tisíc Eur, Mesto Vráble 60 tis. Eur. Pravda je taká, že už 
aj za bývalej primátorky boli neskutočné problémy, ale aj napriek tomu do roku 2012 
dohoda sa splnila aj napriek tomu, že boli krátené prostriedky či v Zlatých Moravciach, 
alebo Vrábľoch, model dva ku jednej fungoval. Uviedol, že to bol dobrý podklad na 
možnosť reprezentácie v prvej a druhej lige a poukázal na to, že PFA úspešne 
reprezentuje Mesto Zlaté Moravce. Ďalej uviedol, že samozrejme všetky deti sa nebudú 
mať možnosť živiť futbalom a dosahovať veľké úspechy, ale nemala by sa im brať nádej, 
motivácia a túžba, ktorú im tento futbal dáva, na čo je hrdý.
Ďalej poukázal  na ME vo futbale do 17 rokov, ktoré sa konali pred mesiacom, ktorých sa 
PFA zúčastnila a týmto reprezentovali mesto a Vion dostal  hodnotenie z organizačného 
UEFA, že  Zlaté Moravce dostali prvé miesto za zvládnutie týchto majstrovstiev, či už 
organizačne, materiálové zabezpečenie, ako aj iné náročné kritéria, ktoré bolo potrebné 
splniť. 
Všetky tieto hodnotenia boli vysoko pozitívne. Zlaté Moravce sme reprezentovali na 
úrovni Európy aj tým, že všetky tri prenosy boli vysielané v na Eurosporte. Poukázal, na 
to že tam nebol spomenutý Vion, Ondrejka, ale UEFA Zlaté Moravce, takže prezentovali 
sa Zlaté Moravce, nie súkromný sektor.



Uviedol, že v roku 2013 v rámci rozpočtu akadémie museli naplniť tak, že sa bili a bijú 
o novú štruktúru organizácie futbalovej mládeže. V súčasnosti je tu projekt, ktorý je prvý 
a nový na Slovensku a vzniká je to tzv. organizácia profesionálnej mládeže. Pred 
mesiacom Zlaté Moravce PFA túto licenciu dostala a do 30.06.2013 musia nahlásiť 
plnenie rozpočtu, pretože okrem povinností, ktoré má PFA, bude mať povinnosti aj 
Slovenský futbalový zväz. Uviedol, že sme pred bránami veľkého úspechu, čo sa týka 
organizácie mládeže a súčasný stav financií PFA je – záväzky mínus 35 000€, plnenie 
rozpočtu približne na 30 percent, príjmy z mesta Vráble doteraz každý mesiac 1/12 zo 
60 000 €, mesto Zlaté Moravce na začiatku rozpočtu nula, po intervenciách a tlakoch, 
vďaka poslancom sa to do rozpočtu dostalo. Poukázal na to, že aj oni musia rozpočet 
nielen zdokumentovať, ale aj plniť a sú pred bránami kedy sa rozhodujú čo ďalej spraviť. 
Uviedol, že on je človek, ktorý hľadá riešenia a spraví všetko preto,  aby vyčerpal všetky 
možnosti, aby tento projekt sme nenechali zahynúť, pretože keď sa toto rozbije, ostanú 
len črepiny, ktoré nevie kto dá dokopy. Uviedol, že on má tiež svoju trpezlivosť, pravidlá 
hry, ale pokiaľ toto tu má byť nástroj na nejaké útoky, tak nech to tu radšej nie je.  Celá 
PFA je riadená správnou radou, ktorej členom je aj mesto, ktoré zastupuje pán primátor. 
Celú činnosť,  financie kontroluje dozorná rada, aby finančné prostriedky boli správne 
použité a využité.  Uviedol, že  všetko funguje, preto nerozumie tomu, prečo stále niekto 
má výhrady. Čo robia zlé tie deti, tí ktorí sa im venujú. Poukázal na to, že iné mestá nám 
tento projekt závidia a určite by poskytli aj väčšie finančné  prostriedky, ale tu nejde len 
o peniaze tu ide o ľudí, ktorí to vedia zorganizovať a bez nároku na financie, ako napr. 
pán Husár, ja, a iní ľudia. Uviedol, že 30.06.2013 je hraničný termín a ukáže sa ako táto 
akadémia pôjde ďalej, preto predostrel nasledovné návrhy riešenia:
Nakoľko všetci rozprávajú  o súkromnom futbalovom klube FC Vion Zlaté Moravce. Je 
to akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá hlavnou činnosťou a to je športová činnosť. 
Verejne ponúkol vstup mesta do tejto a.s., výšku akcií za akýchkoľvek podmienok a nech 
sa ten klub volá  MFK Vion Zlaté Moravce. Aby tie prostriedky, ktoré údajne lietajú do 
súkromných rúk, boli riadne kontrolované, aby boli riadené a aby sa presne vedelo koľko 
už tých peňazí dostal Ondrejka za tých malých hráčov. Vážení, potom si uvedomíte, že to 
je v prvom rade o starostlivosti nie o peniazoch.
Ako druhý návrh ponúkol svoje miesto – riadenie akadémie a bol by rád, keby si to 
niekto  z mesta zobral na seba, aby vedel, čo je to inkasovať za to peniaze a samozrejme 
starať sa o tých 300 detí.
Tretí návrh tu boli peniaze, vie čo je to 400 ľudí živiť, prevádzkovať firmu atď. Uviedol, 
že hovorilo sa tu o nákladoch pri prevádzkovaní štadióna - v rozpočte je 100 000 € 
a preto navrhuje, pokiaľ by naozaj bola taká krízová situácia,  popasujú s údržbou tohto 
areálu s tým, že od mesta nebudú žiadať ani euro. 
Uviedol, že bude súhlasiť, ak mesto má výhrady s tým, že by sa to malo volať PFA Vion 
Zlaté Moravce, nech sa to volá PFA Zlaté Moravce.
Pokiaľ bude nevôla, necesta, tak k tomu riešenie nemá.

Uviedol, že toto vyrieši len čas, ale ten čas ide veľmi rýchlo. Tu je päť okruhov, ktoré 
vyriešia už konečne túto problematiku, aby sme sa k nej nemuseli  už nikdy vracať.  



Očakáva od vedenia mesta prísľub, že do 30.06.2013 sa toto vyrieši. Na záver dodal, že 
ak zvíťazí ten posledný bod, tak musí smutne skonštatovať, že po 30.06. budú musieť 
krízovo rozmýšľať, či deti ostanú na ulici a čo bude s nimi. Uviedol, že verejne 
prehlasuje, že na ulici ich on nenechá a bude hľadať nejaké riešenie, ale potom sa o rok 
príde opýtať, koľko už tých ciest, koľko už tých chodníkov, koľko tých vecí čo treba 
v meste sa porobilo na úkor týchto detí. Uviedol, že toto sú myšlienky, ktoré chcel 
predostrieť, ktoré sú veľmi vážne a poprosil, aby sa nerobila hanba tomuto mestu, pretože 
toto bude jedinečný projekt, ktorým sa Zlaté Moravce môžu pochváliť.
Na záver všetkým poďakoval za pozornosť. 

Primátor mesta -  poďakoval pánovi Ondrejkovi za príspevok a odovzdal slovo 
prednostovi MsÚ Mgr. Romanovi Šírovi, aby reagoval na príspevok pána Ondrejku
Prednosta MsÚ – poďakoval a oslovil primátora, viceprimátora, poslancov MsZ 
a občanov mesta Zlaté Moravce, že chce v tomto bode programu predostrieť  pohľad 
vedenia mesta k tejto problematike a uviedol, informácie o projekte „Športujme 
a nedrogujme“, ktorá bola prednesená na tlačovej besede vedenia Mestkého úradu 
konanej dňa 13.06.2013.
Uviedol, že na tejto tlačovej besede vedenie mesta Zlaté Moravce predstavilo projekt 
s nosným názvom „Športujme a nedrogujme“ s cieľom zapojenia sa do športových aktivít 
detí mesta Zlaté Moravce v čo najväčšom počte z dôvodu, aby im mesto vytvorilo pokiaľ 
možno čo najlepšie možnosti na využívanie športovísk v správe mesta. Na tlačovej 
besede sme predstavili víziu mesta ako by sme si to predstavovali a čo je našim cieľom. 
Na tomto základe vznikla  nevídaná široká verejná diskusia, čo je v parlamentnej 
demokracii veľmi dobré a povedal by som že aj potrebné, nakoľko tento zámer sa dotýka 
všetkých obyvateľov mesta. Uviedol, že osobne ho trochu mrzí, že  pri tejto diskusii 
zanikla téma revitalizácie mestského parku a mestského amfiteátra zamerané na 
voľnočasové aktivity s cieľom vybudovania pekného a moderného stánku pre širokú 
verejnosť s využitím na voľnočasové aktivity, ktorej projekt sme takisto predstavili na tej 
istej tlačovej besede. Celá diskusia sa odohráva len ohľadne projektu PFA FC Vion Zlaté 
Moravce s poukázaním dotácií smerujúcich z mesta do PFA.
Ďalej dodal, že sa všetkým tu prítomným pokúsi ozrejmiť a vysvetliť zámer mesta 
s poukázaním na konkrétne číselné údaje týkajúce sa podpory a dotácií na šport 
a športové organizácie v našom meste.
 Uviedol, že nedá mu inak a musí spomenúť majiteľa futbalového klubu FC Vion Zlaté 
Moravce p. Viliama Ondrejku, ktorého osobne pozná a dovolí si z tohto miesta tvrdiť, že 
sú priatelia. Práve on je nositeľom a základným tvorcom myšlienky vybudovania 
futbalového klubu a následne aj PFA FC Vion.  Uviedol, že osobne si veľmi váži osobu 
majiteľa klubu p. Viliama Ondrejku, ktorý je pre nás mnohých vzorom, svojou prácou 
v oblasti športu robí dobré meno mestu Zlaté Moravce nielen v povedomí širokej 
verejnosti v republikovom rámci ale aj v celej Európe, začo by som sa mu  za vedenie 
mesta Zlaté Moravce a za všetkých obyvateľov nášho mesta poďakoval. Dodal, že 
zároveň chce jeho ako aj ostatných zainteresovaných ľudí, ktorí sa podieľajú na chode 
PFA ako aj rodičov detí, ktorí sú členmi PFA ubezpečiť, že nikde vedenie mesta ani na 



spomínanej tlačovej besede neodprezentovalo že máme záujem na zrušení PFA, tobôž že 
nemáme ochotu podporovať dotáciou uvedené združenie. Na upresnenie dodal, že 
vedenie mesta nemá ani kompetenciu na uvedený krok ohľadne zrušenia, nakoľko nie je 
zriaďovateľom tohto združenia, ktorý je samostatný právny subjekt, aby sme uviedli veci 
na správnu mieru.
Čo sa týka vízie vzniku MFK Zlaté Moravce uviedol, že táto téma bola otvorená na 
základe dotazu novinára na tlačovej besede smerom k vedeniu mesta otázkou, či má 
mesto pripravenú nejakú alternatívu v prípade, že by na základe neposkytnutých alebo 
krátených  dotácií zo strany mesta na PFA došlo k zníženiu počtu organizovaných detí 
v tomto združení, načo sme reagovali, že alternatívou by potom mohlo byť vytvorenie 
MFK ako občianskeho združenia za aktívnej účasti mesta, mestských poslancov 
a rodičov detí, ktorým by boli ponúknuté miesta v dozornej rade, aby bola zachovaná 
transparentnosť. Uviedol, že ak by náhodou k takémuto kroku prišlo, potom cieľom MFK 
by nebolo suplovanie činností PFA smerom na hľadanie talentov, ale naplnením cieľa už 
spomínaného projektu „Športujme a nedrogujme“ s hlavným zreteľom na pritiahnutie na 
ihriská čo najviac detí a v čo najširšom zastúpení rôznych športových odvetví.
Prednosta MsÚ  následne poukázal na nasledujúce číslam a štatistiky:
Uviedol, že v meste Zlaté Moravce je celkovo 45 športových a kultúrnych združení, 
z ktorých o dotácie na svoju činnosť napr. v roku 2012 požiadalo celkom 40 z nich. 
Celkový objem poskytnutých dotácií za rok 2012 pre tieto združenia bol v celkovom 
objeme vo výške 114.500,-Eur z čoho reálne poskytnutých dotácií bolo uhradených 
114.260,-Eur. Z tohto celkového objemu bola uhradená dotácia pre PFA FC Vion čiastka 
vo výške 90.000,-Eur ako priama dotácia. Mesto Zlaté Moravce však podporuje športové 
organizácie aj nepriamymi dotáciami, čím máme na mysli náklady spojené s prevádzkou 
a údržbou celého areálu mestského štadióna, ktoré zahŕňa (kosenie areálu a futbalových 
ihrísk, polievanie, upratovanie a vývoz smeti, energie za prevádzku mestského štadióna-
voda a vykurovanie a v neposlednom rade aj mzdové náklady na pracovníkov, ktorí sa 
o mestský štadión starajú). PFA FC Vion využíva tieto priestory za symbolické 1,-Euro/
mesačne, pričom sa podieľa na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov 
úhradou za energie čiastkou 400,-Eur/mesiac. Na základe vypracovanej energetickej 
previerky je zrejmé, že táto suma zo strany PFA nepokrýva náklady spojené s užívaním 
tohto areálu a rozdiel medzi platenými zálohovými platbami zo strany PFA a reálnymi 
nákladmi činí čiastku cca 25.000,-Eur. Chcem len podotknúť, že aj toto je nepriama 
dotácia na športové potreby pre členov PFA a že teda aj mesto Zlaté Moravce aj takýmto 
spôsobom prispieva na ich chod a činnosť. Z uvedeného vyplýva, že dotácia pre PFA za 
rok 2012 bola z celkového objemu 78,8% a na ostatných 39 združení sa prerozdelila 
čiastka 24.260,-Eur čo činí zvyšných 21,2%. Len na lepšiu ilustráciu uvádzam, že napr. 
Hokejový klub HC Zlaté Moravce, ktorý sú členmi SZĽH a  ktoré združuje 64 detí ZŠ 
dostalo dotáciu za rok 2012 vo výške 2.500,-Eur. Vedenie hokejového klubu nás 
informovalo, že v prípade zvýšenia dotácie pre ich klub a následným  zabezpečením 
ľadovej plochy z 3 na 5 mesiacov v roku by vedelo na základe enormného záujmu 
a žiadostí o prijatie zväčšiť svoje kapacity na 100 detí a takto napredovať v tomto 
športovom odvetví. A takto by som mohol menovať jedno športové združenie za druhým, 



ktoré nás žiadajú o dotácie, pričom ich výška je niekde medzi 200,- až 1.500,-Eurami. 
Títo všetci volajú po zmene, keďže dokopy združujú veľké množstvo športovcov 
a žiadajú vedenie mesta o zaujatie stanoviska ohľadne prerozdeľovania dotácií 
spravodlivejším spôsobom tak, aby sa dostalo dostatok na všetkých z celkového objemu. 
Ďalším štatistickým údajom je tabuľka poskytnutých dotácii smerom z mestskej kasy na 
PFA resp. na FC Vion od roku 2003, pričom v prvých rokoch 2003  bola poskytovaná 
dotácia od 2.600,-Eur do 3.319,-Eur v roku 2008. Následne v roku 2009 a 2010 to bola 
dotácia vo výške 49.791,-Eur, v roku 2011 čiastka 38.200,-Eur a v roku 2012 už 
spomínaných 90.000,-Eur ako priame dotácie. Súčet týchto jednotlivých čísiel vypovedá, 
že za obdobie od roku 2003 až do roku 2012 bola pre toto združenie poskytnutá dotácia c 
celkovom objeme 244.495,-Eur, čo je v prepočte na starú menu 7.365.656,-SKK. Na rok 
2013 je požadovaná zo strany PFA dotácia vo výške 55.000,-Eur, čo bolo aj prerokované 
na komisii mládeže, školstva, kultúry a športu. Takto vyzerá komplexná analýza dotácií 
pre PFA zo strany mesta a tieto čísla sú nespochybniteľné. Preto nemôže nikto 
spochybniť vedenie mesta, že nepodporuje a neprispieva na rozvoj športu v meste. 
Prednosta MsÚ ďalej poukázal na danú problematiku aj z inej strany. 
Uviedol, že pokiaľ nebude mať mesto dofinancované, školstvo, centrum voľného času, 
sociálne veci, nebudeme mať opravené cesty, zabezpečené služby ako verejnú dopravu,  
likvidáciu odpadu a skládku, verejné osvetlenie, starostlivosť o zeleň, teda pokiaľ 
nebudeme mať zabezpečené základné činnosti a zákonom stanovené povinnosti, na čo už 
aj samotní obyvatelia, keď sa s nimi stretne, poukazujú, nemôžeme poskytovať z nášho 
rozpočtu financie iným subjektom. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách, mesto 
nemôže poskytnúť dotácie, ak by sa tým zvýšila zadlženosť mesta.  Tento princíp, ak 
mesto poskytne financie iným subjektom na činnosť a samo si na svoju činnosť musí 
hľadať iné zdroje, nemá oporu nielen v zákone ale ani nezodpovedá zásadám riadneho 
a zodpovedného hospodárenia. Toto si považoval za potrebné dnes vysvetliť, poukázať na 
čísla, aká je realita, ako to v podstate od roku 2003 do minulého roku funguje, ako sa 
k tomu stavia vedenie mesta, čo si o tom myslí a vysvetliť prečo ten tok finančných 
prostriedkov stagnuje. Následne poďakoval všetkým za pozornosť. 
Primátor mesta – požiadal, JUDr. Vozárovú o vyjadrenie sa k tejto problematike
JUDr. Vozárová  -  uviedla , že považuje za potrebné zareagovať k tejto problematike 
a naviaže na pána prednostu MsÚ, ktorý správne  povedal, že poskytovaním dotácií 
v prípade zvýšenia zadlženosti mesta by bolo v rozpore so Zákonom o rozpočtových 
pravidlách. Túto informáciu sme opakovane predkladali poslancom MsZ ako aj 
verejnosti, takže nikto nemôže povedať, že o tejto informácií- stave financií v meste nikto 
nevedel. Je tomu už pol roka odkedy sme predložili rozpočet na schválenie a už vtedy 
sme hovorili o poskytovaní dotácií, že vzhľadom k situácií, ktorá v tomto roku je, že 
príjmy v rozpočte z podielových daní ako aj vlastné príjmy z daní nebudú postačovať na 
vyfinancovanie základných činností, ktoré je povinné mesto pre občanov zabezpečovať, 
nebude sa môcť  zabezpečiť financovanie iných združení, prípadne klubov formou 
dotácie zo strany mesta. . Uviedla prekvapenie nad vyjadrením pána Ondrejku, ktorý  
poukazuje na potrebu riešenia problému do 30.06. a dnes máme 20.06., že kde  boli 
kompetentní zo strany PFA, keď vedeli od začiatku roka aká je situácia s poskytovaním 



dotácií, kdeže v MsZ máme aj poslancov, ktorí sú členmi PFA. Zo strany vedenia mesta 
bolo na tento problém upozorňované niekoľkokrát. Uviedla, že chápe aj postoj PFA aj 
myšlienku s ktorou prišiel pán Ondrejka, že úspech v tomto športe stojí veľa trpezlivosti, 
energie, úsilia ale pripomienka kto si to chce skúsiť nech príde, nie je na mieste. 
Nakladanie s verejnými financiami a plnenie všetkých zákonných požiadaviek na 
zákonné používanie rozpočtových prostriedkov mesta tiež nie je jednoduchá záležitosť, 
takže tu by sa mohlo tiež povedať, že kto si to chce skúsiť nech príde. Uviedla, že je to 
veľmi zložité a poukázala na výhrady zo strany NKÚ voči poskytnutým dotáciám PFA, 
nakoľko  90 percent balíka určeného na dotácie bolo poskytnuté tomuto združeniu. 
Nemôžeme vystavovať zodpovedných pracovníkov ani pána primátora riziku, že podpíše 
nezákonný prevod finančných prostriedkov, to si treba uvedomiť. Na záver dodala, že 
v roku 2009 keď sa schvaľovalo členstvo mesta v PFA  na rokovaní MsZ  bola prítomná a 
už vtedy sa pýtala pánov poslancov, ktorí predkladali tento návrh, že v prípade ak by sa 
mesto stalo členom PFA, aké z toho vyplývajú práva a povinnosti pre mesto.  Odpoveď 
na túto otázku nedostala, respektíve takú, že všetko je v stanovách. V stanovách nie je 
žiadna zmienka o tom, že mesto by bolo povinné financovať, alebo dávať členský 
príspevok na PFA, čo znamená, že toto môžeme robiť len zákonným spôsobom, čiže 
formou dotácie respektíve inými formami, ako to aj robíme formou symbolických 
nájmov, formou vyfinancovania energií, vody, alebo inej réžie. Poďakovala za pozornosť.

K bodu 11
Predstavenie vízií – revitalizácia mesta – za účasti prizvaného odborníka

Primátor mesta – uviedol, že k uvedenému bodu rokovania  pozval odborníka Ing. 
Zoltána Balka, ktorý je autorizovaný krajinný architekt. Následne požiadal o súhlas, aby 
mohol vystúpiť a podať bližšie informácie. Následne  požiadal poslancov MsZ, aby 
 hlasovali či môže Ing. Balko vystúpiť. 
  
Primátor mesta – vyzval poslancov k hlasovaniu – Vystúpenie Ing. Balka
Za: 14 (Hritz, Husár, Tonkovič, Lisý, Vicianová, Petrovič, Škvarenina, Madola, 
Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor  mesta skonštatoval, že poslanci súhlasia a Ing. Balka požiadal 
o vystúpenie.

Ing. Balko – poďakoval za pozvanie od pána primátora a poslancom MsZ poďakoval za 
možnosť predstavenia voľno-časových ihrísk a parkov, ktoré naprojektoval a realizoval. 
Formou prezentácie ukázal prítomným realizované  projekty revitalizácie parkov v iných 
mestách v Slovenskej republike,  tímom ľudí pod jeho vedením. Podotkol, že každý park 
je jedinečný, slúži všetkým občanom daného mesta a vytvorený bol na podnet  primátora, 
mestského zastupiteľstva, alebo občanov. Uviedol,  že voľnočasové ihriská, ktoré 



realizovali boli vždy prírodného charakteru, aby zapadli do daného prostredia. Následne 
stručne okomentoval prezentáciu jednotlivých ihrísk vytvorených jeho tímom ľudí. 
Nakoniec poďakoval za pozornosť. 
Primátor mesta -  poďakoval pánovi Ing. Balkovi a uviedol, že určite by rád 
zorganizoval pracovné stretnutie, kde by občanom, ktorí majú záujem mohol bližšie 
informovať o jeho predstave k revitalizácií nášho parku. Následne primátor mesta 
požiadal prednostu MsÚ o pár slov k tejto tematike.
Prednosta MsÚ – uviedol, že na tlačovej besede bol predstavený aj projekt Revitalizácie 
mestského parku a mestského amfiteátra na voľnočasové aktivity, ktorý bol rozdelený do 
troch etáp. Ďalej podal nasledovné  informácie k jednotlivým etapám:

 V prvej etape – realizácia výstavby exteriérového detského ihriska v objekte 
mestského amfiteátra

Realizácia výstavby v časovom horizonte do konca roka 2013, resp. v čo možno 
najkratšom časovom období, aby sme stihli výstavbu ihriska ešte do konca prvej 
polovice letných prázdnin, aby sme mohli detského ihrisko odovzdať do užívania 
verejnosti ešte počas zvyšku letných prázdnin

Ide o záujem zo strany mesta o vybudovanie komplexnej oddychovej zóny na 
voľnočasové aktivity mimo dosahu cestnej premávky pre mladé rodiny s deťmi, 
strednú generáciu, seniorov a širokú verejnosť

V tomto čase prebieha na mestskom amfiteátri rekonštrukcia verejných toaliet 
spolu s úpravou terénu ako je vykosenie areálu, oprava poškodených lavičiek – 
tak aby bol areál a plocha pripravená po schválení tohto zámeru mestským 
zastupiteľstvom na okamžitú realizáciu projektu

Financovanie: použitím finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu 
nákladov obcí na vybudované energetické zariadenia vo výške 17.022,88,-Eur, 
pričom tieto finančné prostriedky neboli vyčerpané od roku 2006 a ich vyčerpanie 
je obmedzené do 31.12.2013.

Následne ako ďalší krok súčasne s výstavbou exteriérového detského ihriska je 
realizácia projektu STREET WORKOUT (telocvičňa pod holým nebom), čo je 
nový po celom svete sa rozmáhajúci šport. Ide o cvičenie vlastnou váhou vo 
vonkajšom prostredí v našom prípade v areáli mestského parku. Tu si môžu 
zacvičiť aj tí jednotlivci, ktorí si naozaj nemôžu dovoliť hradiť drahé fitness 
štúdiá. Týmto v Zlatých Moravciach vznikne jeden z prvých takýchto projektov 
na Slovensku, čím pritiahneme do mesta pomerne veľa mladých ľudí aj 



z okolitých miest a obcí. Filozofia street workout je cvičenie v prípade, ktoré má 
na ľudský organizmus pozitívny vplyv a poskytuje možnosť zoznámenia sa 
s množstvom ľudí podporujúcich rovnakú vec. Ľudia zistia že sa dá naozaj cvičiť 
kedykoľvek a výhovorka typu „nemám kde a za aké zdroje cvičiť“ sa odbúrava.

Celá zostava pozostáva z 9 kusov železných cvičebných konštrukcií.
Financovanie je v tomto prípade nenáročné, nakoľko vybudovanie tohto 
cvičiska je odhadované na sumu 700,-Eur, ktoré chceme pokryť 
z prostriedkov rozpočtu mesta.

V druhej etape – úprava chodníkov v areáli mestského parku s cieľom vytvorenia 
možnosti na účely rekreačného behu a korčuliarov na kolieskových korčuliach. 
Ide o vybudovanie vhodnej plochy ( hladký asfalt) pre tento druh športových 
aktivít s cieľom vymedzenia bezpečného miesta mimo dosah cestných 
komunikácií na rekreačné a športové účely

Predpokladaný časový horizont realizácie: rok 2014
Financovanie: z prostriedkov rozpočtovaných v roku 2014, prípadne z poskytnutých 

úverových zdrojov

V tretej etape – revitalizácia verejnej zelene (stromov a kríkov v parku)

Účelom je vytvorenie vzhľadovo pekného, príjemného a moderného miesta na 
realizáciu športových a voľno-časových aktivít obyvateľov mesta a priľahlých 
obcí

Časový horizont realizácie: rok 20104 
Financovanie: z prostriedkov rozpočtovaných v roku 2014, prípadne 

z poskytnutých úverových prostriedkov

Poslanec Galaba -  požiadal o slovo, ktoré mu primátor mesta odovzdal.  Poslanec sa 
opýtal primátora, že či vie kto je zodpovedný za úpravy a revitalizáciu parku, ktorá sa 
tam v súčasnosti koná. Informácie, že sa tam konajú nejaké terénne práce, kosenie, 
proste, že sa tam niečo bnovuje, prečisťuje a vypilujú sa nejaké stromy sú uvedené aj na 
internete. Zaujímal sa či o tomto niečo vie.
Primátor mesta -  uviedol, že vie o tom nakoľko na prečistenie tohto parku dal príkaz.
Poslanec Galaba  - sa opýtal, či primátor vie koľko stromov tam bolo vypílených, 
nakoľko má informácie, že na odbore životného prostredia prešetrujú podanie  o vypílení 
42 stromov, ktoré vraj bolo zdokumentované a podané na štátnej polícii. 
Primátor mesta -  uviedol, že vypílený bol jeden strom, ktorý tam ohrozoval životy ľudí 
a poškodzoval toalety. Ďalej uviedol, že uvedené vypílenie bolo riadne na základe 
žiadosti schválené na Mestskom úrade, takže nerozumie tomuto obvineniu, ktoré je podľa 
neho fáma.
Primátor mesta -  požiadal prítomných o pozornosť a informoval ich o ponuke, ktorá 



prišla na mesto od spoločnosti YAVER, ktorá ponúka mestu Zlaté Moravce spoluprácu 
pri riešení problematiky financovania Mestskej nemocnice. Primátor mesta následne 
prečítal ponuku spolupráce od tejto spoločnosti. Ďalej uviedol, že riaditeľovi nemocnice 
dal pokyn, aby túto ponuku ako aj prezentáciu tejto firmy zaslal všetkým poslancom MsZ 
na e- mail, prípadne poslancom, ktorí nemajú e-mail doručil vytlačené. Uviedol, že zatiaľ 
je to len taký prvý kontakt a informácia o tom, že majú záujem o prenájom našej 
nemocnice. 
 

K bodu 12
Návrh na financovanie osláv 900. Výročia

Primátor mesta – požiadal prednostu MsÚ Mgr. Romana Šíru, aby podal bližšie 
informácie k uvedenému materiálu.
Prednosta MsÚ -  uviedol, že predkladáme návrh na financovanie výdavkov súvisiacich 
s organizačným  zabezpečením a priebehom osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky 
o meste Zlaté Moravce, kde predpokladané výdavky na zabezpečenie kultúrnych 
podujatí, oficiálnych návštev a ostatných sprievodných podujatí by mali byť vo výške 
10.000 €. 
Na 22. zasadnutí MZ konanom dňa 28.2.2013 bolo na návrh poslancov zníženie 
výdavkov rozpočtu na oslavy výročia písomnej zmienky o meste o 30.000 € na 0 € a tieto 
presunuté na dotácie na šport.
Z uvedených dôvodov predkladáme návrh na zmenu rozpočtu presunom finančných 
prostriedkov z funkčnej klasifikácie 0810 položky 642 na funkčnú klasifikáciu 08209 
položku 637 vo výške 10.000 €.
Pri schvaľovaní rozpočtu bolo pozmeňujúcimi návrhmi poslancami schválený rozpočet 
na dotácie pre šport bez ohľadu na to, že zo strany mesta bolo poslancom vysvetlené 
a obsahoval to aj predložený návrh rozpočtu, že dotácie nie sú súčasťou návrhu z dôvodu 
nedostatku finančných zdrojov na krytie týchto výdavkov.
Prednosta MsÚ uviedol, že tento návrh predkladáme na základe toho, že občania tohto 
mesta chodia za ním a primátorom a pýtajú sa čo môžu očakávať, čo im ponúkneme, čo 
všetko pre nich zabezpečíme. Očakávajú, že to bude niečo iné, niečo honosnejšie ako 
býva každoročný jarmok, nakoľko hlavné oslavy sa stanovili na toto obdobie. Nakoľko 
v rozpočte mesta nie sú určené financie na tieto oslavy, aby sme mohli občanom pripraviť 
pár pekných kultúrnych zážitkov je predložený tento návrh. 
Poslanec Galaba -  uviedol, že podľa neho na MsZ poslanci schválili v mestskom 
rozpočte  na tieto oslavy sumu vo výške 10 000€.
Ing Szobiová -  uviedla, že v rozpočte mesta bolo plánovaných 40 000€ na propagáciu 
mesta z čoho 30 000 €, ktoré na základe poslaneckého návrhu boli krátené, bolo určených 
na oslavy mesta a 10 000 € na inzerciu, drobné propagačné materiály, projekt zahraničnej 
spolupráce mesta ako aj výdavky na web stránku mesta, čiže na oslavy 900-tého výročia 
nezostalo nič.



Poslanec Galaba – uviedol výhradu voči tomu, že materiál s návrhom nebol predložený 
na rokovanie Finančnej komisie a Mestskej rady. Ďalej položil otázku prečo sa majú 
presunúť peniaze z  položky dotácie, ktoré boli schválené MsZ a  ku ktorým sa neustále 
vedenie mesta vyjadruje, že sú to fiktívne peniaze a mesto nemá na ich vyplatenie čiže na 
podporu občianskych združení, keďže nemáme dofinancované základné činnosti ako je 
školstvo a sociálne veci. Následne uviedol, že on samozrejme je za dôstojné oslavy 
mesta. 
Ing. Szobiová -  uviedla, že tento materiál vznikol na základe zasadnutia pracovnej 
komisie, ktorá bola v utorok preto bol posunutý až  teraz na rokovanie MsZ. Ďalej 
uviedla, že rozpočet mesta nie sú peniaze, rozpočet zahŕňa  predpokladaný príjem a 
výdavky Mesta Zlaté Moravce. Takže aj pri čerpaní schváleného rozpočtu sa musia určiť 
priority podľa reálnych príjmov. Schválené dotácie sa môžu vyplatiť len keď je finančne 
zabezpečené všetky výdavky potrebné pre plynulý chod mesta. 
Poslanec Galaba -  požiadal konkretizovať na čo budú financie vo výške  10 000€ 
použité .
Prednosta MsÚ -  informoval poslancov o zasadnutí pracovnej komisie k 900-tému 
výročiu mesta. Uviedol, že výstupom tejto komisie bola predbežná vízia priebehu tejto 
oslavy, ktorá sa stanovila na termín 27.09.2013, kedy sa koná v Zlatých Moravciach aj 
jarmok. 
Predstava priebehu týchto osláv sa skladá z dvoch etáp, kde v prvej etape sú potrebné 
financie na zabezpečenie výzdoby, kultúrneho programu a občerstvenia na úrovni, 
v rámci protokolu pre čestných pozvaných hostí -  a to hlavne predstaviteľov našej vlády 
a pre predstaviteľov našich partnerských miest. Už dnes máme prísľub účasti od 
niektorých predbežne oslovených. Uviedol, že bude veľmi rád ak by nám svoju účasť 
potvrdil aj pán prezident SR. Z našej strany bude snaha dohodnúť, aby pán prezident SR 
pozdravil našich občanov na Námestí Andreja Hlinku. 
Druhá etapa by pozostávala zo zabezpečenia kvalitného kultúrneho programu, rôznych 
atrakcií  pre občanov nášho mesta, aby pocítili výnimočnosť tohto dňa. 
Poslanec Husár -  poukázal na to, že oslavy 900-tého výročia už začali a na mnohých  
spolupracoval spolu s poslancom Chládekom. Uviedol, že osobne odovzdal pani 
Nociaarovej sponzorské  vo výške 500€, ktoré mali byť použité na Slávnostnú akadémiu 
ZŠ a MŠ k tomuto výročiu. Uviedol, že ho veľmi mrzí, že na uvedený program, ktorý sa 
konal včera, nedostal pozvánku, čo sa nestalo prvý krát, lebo ako predseda školskej rady 
nebol pozvaný ani na oslavy Dňa učiteľov. 
Spomenul, že pri príležitosti 900-tého výročia sa konala  výstava starých pohľadníc 
Zlatých Moraviec, na ktorú dal spraviť  grafiku  na CD, ktorá sa prezentovala v rámci 
výstavy celý mesiac a mesto Zlaté Moravce ju môže využívať aj v budúcnosti. Následne 
spomenul ďalšie veci (finančný príspevok na vydanie pohľadníc, grafika na tieto 
pohľadnice, atď),  čím osobne prispel k oslavám 900. výročia. Uviedol, že nie je proti  
oslavám, len chce poukázať na to, že už začali, aj na ľudí, ktorí sa na tom dobrovoľne 
podieľajú a ešte raz dodal, to že nebol pozvaný ani na jednu akciu je smutné.
Poslanec Petrovič – uviedol, že v dôvodovej správe sa spomína na čo všetko nemá mesto 
peniaze. Nerozumie potom tomuto návrhu, prečo by poslanci mali schváliť peniaze na 



oslavy, keď nemáme vyfinancované školstvo a sociálne veci, centrum voľného času. Jeho 
názor je, tieto peniaze by sa mali použiť na  to na čo nám chýbajú peniaze - vymenované 
v tejto dôvodovej správe. Podľa jeho názoru oslavy už prebiehajú a sú na dobrej úrovni, 
čo sa dalo zabezpečiť  za minimálne náklady. Uviedol, že je proti tomuto návrhu.
Prednosta MsÚ -  uviedol, že viacerí zamestnanci MsÚ zháňajú sponzorské, aby bolo 
možné aspoň niečo pripraviť pre občanov. On osobne hneď prvý týždeň ako nastúpil 
zabezpečil sponzorské na zakúpenie niekoľkých bicyklov pre dopravné ihrisko, 
sponzorsky vybavil pretlak potrubia asi 100m. Medzinárodný deň detí sa organizoval zo 
sponzorských príspevkov. Poukázal na to, že nedá sa donekonečna pýtať od miestnych 
podnikateľov na kultúrne akcie.
Primátor mesta -  sa vyjadril, že hneď zajtra prešetrí kto je zodpovední za to, že neboli 
zaslané pozvánky a vyvodí z toho dôsledky.
Poslanec Rumanko -  navrhol, aby sumu navrhovanú v ďalšom rozpočtovom opatrení  
na opravy budovy MSKŠ vo výške 4500€ bola presunutá na tieto oslavy. K uvedenému 
návrhu odpovedala Ing. Szobiová a Bc. Nociar, ktorí uviedli dôvody, prečo toto nie je 
možné, kde jedným z dôvodom bolo, že táto oprava sa už vykonala. 
Následne poslanec Rumanko upustil od svojho návrhu.
Poslanec Šepták -  uviedol, že tento návrh mu nedáva logiku, nakoľko požadované 
financie vo výške 10 000€ neboli v rozpočte schválené a v dôvodovej správe je uvedené, 
že mestu chýbajú financie na základné činnosti. Ďalej uviedol, že dôveryhodnosť tento 
materiál stráca aj tým, že nie sú tam uvedené približné sumy  na konkrétne položky, kde 
budú peniaze použité.
Poslanec Chládek -  sa vyjadril ako člen pracovnej skupiny  osláv 900-tého výročia 
mesta informoval prítomným predstavy na čo by žiadané finančné prostriedky mali byť 
použité. 
Poslanec  Rumanko -  požiadal pani Hlavatú, aby sa vyjadrila, či oprava  spomínaná 
pánom Nociarom bola skutočne vykonaná.  Pani Hlavatá potvrdila vykonanie opravy. 
Poslanec Hollý -  vyjadril svoj názor, že zdieľa názor s poslancom Šeptákom ako aj 
poslancom Petrovičom. V materiály chýbajú rozpísané plánované výdavky a výhradu 
uviedol aj voči míňaniu financií na oslavy, keď nám chýbajú peniaze na základné veci. 
Poslanec Klučiar -  uviedol výhrady voči pripravenému materiálu k návrhu, ktorý podľa 
jeho názoru nie je dobre pripravený. Najskôr sa pýtajú peniaze na oslavy a následne sa 
poukazuje na všetko čo nemáme.
Ing. Szobiová – uviedla, že to bolo celé zle pochopené. Materiál poukazuje na to, že  sú 
potrebné finančné prostriedky na oslavy mesta. V pôvodnom návrhu rozpočtu mesta boli 
plánované financie na tieto oslavy vo výške 30 000€, kde na základe návrhu poslanca 
MsZ bol schválený presun tejto čiastky na položku dotácií. Z dôvodu faktu, že pokiaľ 
nemá mesto vyfinancované všetky základné potreby, nemôžu sa tieto prostriedky 
poukázať iným subjektom a  tým pádom sú viazané v rozpočte. Mesto Zlaté Moravce 
potrebuje finančné prostriedky a nie sú iné, ktoré by boli možné použiť v rámci rozpočtu. 
Poslanec Boršč – sa vyjadril, že poslanci nie sú proti tomu, aby oslavy boli a prebehli na 
úrovni, ale tiež si myslí že informácie, ktoré boli uvedené v materiály boli podľa neho 
namierené proti poslancom a to sa mu nepáči.



Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 15 (Husár, Vicianová, Tonkovič, Uhrinová, Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, 
Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Hritz, Lisý, Klučiar)
Proti: 1 (Petrovič) 
Zdržali sa: 2 (Hollý, Šepták)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Poslankyňa Uhrinová požiadala vedenie mesta o zasielanie pozvánok na akcie, ktoré sú 
usporiadané pod záštitou mesta poslancom MsZ na e-mail. 
Poslanec Galaba  požiadal o zaslanie na e-mail predbežný rozpočet výdavkov 
k pripravovaným oslavám 900-tého výročia.

K bodu 13 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szoviová – uviedla, že návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2012 je 
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti 
podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. Návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za 
rok 2012 v zmysle § 9 os. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený  na 15 dní spôsobom 
v obci obvyklým.
Uviedla, že riadna účtovná závierka za rok 2012 a hospodárenie mesta za rok 2012 
v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom. Ďalej podala nasledujúce 
informácie zo Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce:
Plnenie celkových príjmov mesta za rok 2012  dosiahlo výšku 7 302 249 €  t.j. 99,29% 
čo je o 52 547 € menej oproti schválenému rozpočtu.
Nižšie príjmy oproti rozpočtu sú dosiahnuté hlavne v položkách
 daň z príjmov fyzických osôb                                                     -  7 882  €
 poplatok za uloženie odpadu od m.p. Technické služby            - 70 080 €
 kapitálové príjmy /predaj bytov a pozemkov/                            - 19 935 €   
 Príjmy z fin. operácií / Prevody fondov /                                    - 13 047 €                                                                           
Čerpanie výdavkov celkom za rok 2012 dosiahlo výšku 7 226 977 €, t.j. 98,26 % ,   čo 
je o 127 819 € menej oproti schválenému rozpočtu.



      -     Bežné výdavky: z rozpočtovaných  6 411 450€ bolo čerpané 6 332 461 € 
      -     Kapitálové výdavky  z rozpočtovaných 694 706 € bolo čerpané    659 587 €.  
      -     Výdavkové Finančné operácie :  z rozpočtovaných  248 640 € bolo čerpané 
234 929 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok je strata vo výške 223 359,41€. 
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3  
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami t.j. 
prevodom peňažných prostriedkov z fondov mesta a prebytku bežného rozpočtu . Mesto 
Zlaté Moravce za rok 2012 netvorí z výsledku rozpočtového hospodárenia prídel do 
rezervného fondu mesta. 
Ďalej podala informácie k daňovým a nedaňovým pohľadávkam mesta, k prehľadu 
o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012.
Ing. Szobiová – uviedla, že Mesto Zlaté Moravce je zriaďovateľom 5 príspevkových 
organizácií, ktorým bolo v roku 2012 z rozpočtu mesta poukázaných 1.353 318€ vo 
forme príspevku na zabezpečenie prevádzkových potrieb týchto organizácií, ako aj na 
účely verejnoprospešných služieb vykonávaných pre zriaďovateľa, z toho:
Bežný transfer vo výške 1 347 318 €
Mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca vo výške 240 000€
Mestskému stredisku kultúry a športu vo výške 218 000€
Technickým službám mesta vo výške 641 950 €
Záhradnícky službám mesta vo výške 247 368 €
Kapitálový transfer vo výške 6 000€:
Záhradníckym službám mesta vo výške 6 000€

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce:  
Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2012 je strata vo výške  - 291 993 €, z toho 
v hlavnej činnosti je strata – 292 507, 97 €, v podnikateľskej činnosti je zisk 514,97€. 
Ďalej poukázala na to, že táto mestská organizácia nesplnila jednu z podmienok 
príspevkovej organizácie a podľa zákona je zriaďovateľ povinný toto zosúladiť do 
31.decembra 2014.
Mestské stredisko kultúry a špotu p.o.
Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2012 je strata vo výške – 7 186,74€. 
Organizácia spĺňa podmienky príspevkovej organizácie.  
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik
Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2012 je strata vo výške -78 953,67€ z toho 
v hlavnej činnosti je strata -43 568,98€, v podnikateľskej činnosti je strata -35 384,69€. 
Organizácia za rok 2012 nespĺňala podmienky príspevkovej organizácie, bola  právnická 
osoba a nebola na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Stav rezervného fondu 
k 31.12.2012 je 1 121,46€. Poukázala na to, že príspevková organizácia nie je schopná 
bez dosahovania kladných výsledkov hospodárenia vyrovnávať stratu rezervného fondu.



Technické služby Mesta Zlaté Moravce
Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 20102 je strata vo výške  - 192 913,31€, 
z toho v hlavnej činnosti je strata – 198 464,96 €, v podnikateľskej činnosti je zisk 
5 551,65€. Organizácia za rok 2012 splnila podmienky príspevkovej organizácie. Stav 
rezervného fondu k 31.12.2012 je 0 €. Príspevková organizácia nie je schopná bez 
dosahovania kladných výsledkov hospodárenia vyrovnávať stratu z rezervného fondu. 
Záhradnícke služby Mesta Zlaté Moravce
Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2012 je strata vo výške -9 960,74€, z toho 
v hlavnej činnosti je strata – 14 120 €, v podnikateľskej činnosti je zisk 4 159,26€. 
Organizácia za rok 2012 splnila zákonné podmienky príspevkovej organizácie. 
Príspevková organizácia vykazuje vo svojom účtovníctve k 31.12.2012 neuhradené 
záväzky z obchodných vzťahov vo výške 219 191 €, ako aj neuhradené záväzky voči 
daňovému úradu vo výške 47 589€, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam vo 
výške 49 191€.
Ing. Szobiová – následne poukázala na tabuľku príjmovej časti rozpočtu, hodnotiacu 
správu k plneniu rozpočtu za rok 2012, stanovisko kontrolóra  ako i správu audítora.
V stanovisku audítora sa uvádza, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Zlaté Moravce 
k 31.12.2012 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu 
v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič  -  uviedol, že v súlade s § 16 ods. 10 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a s ohľadom na výsledky 
ekonomického auditu uvedené v správe nezávislého audítora , odporúča mestskému 
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za 
rok 2012 výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Poslanec Lisý – uviedol výhrady voči hospodáreniu mestských podnikov, ktoré podľa 
záverečného účtu sú v strate. Uviedol, že očakáva od primátora, že prijme nejaké 
opatrenia.
Poslanec Rumanko – opýtal sa hlavného kontrolóra, či sú nejaké zásady, alebo pravidlá 
na odmeňovanie riaditeľov podnikov. Podľa neho by tieto odmeny mali byť poskytnuté 
len na základe dobrého a kladného hospodárenia podniku, v prípade straty podniku by 
odmeny by nemali byť vyplatené.
Hlavný kontrolór Ing. Borkovič  - uviedol, že v mestských podnikoch nie sú určené 
pravidlá  na udeľovanie odmien. Uviedol, že táto problematika by sa dala riešiť pri 
schvaľovaní rozpočtu mestského podniku, kde sa môžu určiť pravidlá a uznesením MsZ 
určiť opatrenia ako aj vyplatenie odmien pri splnení uložených úloh.
Poslankyňa Uhrinová –  požiadala o bližšie informácie, prečo mesto navrhuje zriadiť 
účelový účet na vedenie finančnej zábezpeky bytovka Tekovská, opýtala sa či doteraz 
tento účet nebol. 
Ing. Szobiová – uviedla, že účelový účet na vedenie finančných prostriedkov za finančné 
zábezpeky bol zriadený 7.11.2001 a zrušený 21.7.2011.  Vzhľadom k tomu, že dlhodobé 
záväzky mesta voči nájomníkovi sú vo výške 201 227€ navrhujeme opätovne zriadiť účet 



na vedenie finančnej zábezpeky bytovka Tekovská vo výške 201 227€.
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 18 (Galaba, Rumanko, Chládek, Šepták, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, 
Škvarenina, Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Husár, Tonkovič, Lisý, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Primátor mesta - na podnet poslancov vyhlásil 10-minutovú prestávku. 

K bodu 14
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za 
rok 2012 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Chrenkovú, riaditeľku ZŠ 
Mojmírovej, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Poslanec Galaba – navrhol, aby nasledujúce štyri body boli bez komentárov a diskusie, 
nakoľko k uvedenému už podala informácie Ing. Szobiová

Primátor mesta dal hlasovať o tomto návrhu:
Za: 16 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh je schválený. 

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 17 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 15
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za 
rok 2012 



Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 17 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 16
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za 
rok 2012 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 17 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škavarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu17
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2012 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 17 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu18
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2012

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pána Grujbára, povereného riaditeľa 
Mestskej nemocnice, aby podal informáciu k predloženému bodu.

Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Petrovič –  požiadal o bližšie informácie týkajúce záväzkov Mestskej 
nemocnice voči Sociálnej poisťovni, informácie žiadal k výške ako aj termínu splatnosti.  
Michal Grujbár –  informoval o výške ako aj termíne úhrady týchto záväzkov.
Poslanec Škvarenina –  upozornil na to, že od Mestskej nemocnice nebola Mestskému 
zastupiteľstvu predložená správa od audítora. Z uvedeného dôvodu navrhol, aby 
uznesenie bolo nasledovne upravené: MsZ schvaľuje hospodárenie príspevkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 
2012 s výhradou: Mestskému zastupiteľstvu nebola k správe o hospodárení predložená 
správa audítora.
Opatrenie: predložiť správu audítora do konca mesiaca 30.06. 2013
Michal Grujbár -  uviedol, že o tejto skutočnosti informoval hlavného kontrolóra ako 
i primátora mesta. Správa  od audítora by mala byť hotová na budúci týždeň.
Následne informoval o krokoch zo strany nemocnice, čo sa týka rokovaní so zdravotnou 
poisťovňou ako i tepelného hospodárstva, kde budúci týždeň má prebehnúť rokovanie na 
ktoré sú v prípade záujmu pozvaní aj poslanci MsZ. Konkrétny dátum a čas dá vedieť cez 
sekretariát primátora.
Poslanec Galaba -  požiadal informácie k platom zdravotných sestier  
JUDr. Vozárová , Michal Grujbár -  podali bližšie informácie k platom zdravotných 
sestier, aký je aktuálny stav a možnosti v rámci zákona.
Poslanec Madola –   požiadal o stanovisko obcí v Požitavskom regionálnom združení k 
problematike spolufinancovania Mestskej nemocnice.
Primátor mesta –  uviedol, že túto problematiku so starostami týchto obcí prerokoval na 
poslednom zasadnutí Požitavského regionálneho združenia v Nevericiach. V rámci 
diskusie na zasadnutí sa starostovia vyjadrili, že nie sú v zásade proti, len potrebujú 
vedieť zákonnú formu, ktorú máme navrhnúť. Uvedené zaslali aj ako oficiálnu odpoveď 
na mesto, že zo strany mesta Zlaté Moravce ako vlastníka Mestskej nemocnice očakávajú 



návrhy variantných možností, ktoré pomôžu pri výbere optimálnej stratégie. 
JUDr. Vozárová – uviedla, že podľa  jej názoru by obce mohli zafinancovať Mestskú 
nemocnicu cez poskytnutie dotácie na verejnoprospešný účel, ktorým by  bola  vlastne 
ochrana zdravia, alebo verejné služby. Dotácia musí byť uznesením schválená 
zastupiteľstvom danej obce a išla by priamo Mestskej nemocnici. 
Michal Grujbár –  uviedol, že nie j e si istý či by to mohlo byť formou dotácie od obcí, 
nakoľko poskytovanie zdravotnej starostlivosti je ústavou garantované. 
JUDr. Vozárová -  uviedla, že toto bol len jej názor, skutočnosti si preverí a následne 
navrhuje pracovné stretnutie k tejto problematike.
Následne prebehla diskusia do ktorej sa zapojil : poslanec Hollý, poverený riaditeľ 
nemocnice Michal Grujbár, poslanec Madola, poslanec Petrovič, Vedúca ekonomického 
oddelenia Ing. Szobiová. Záverom diskusie bolo, že primátor mesta navrhol, aby po 
preverení skutočností a možností financovania Mestskej nemocnice od obcí Požitavského 
regionálneho združenia zasadne pracovná porada, kde sa pripraví odpoveď s možnosťami 
financovania. Potom už  bude záležať len na tom či jednotlivé obce na svoji 
zastupiteľstvách schvália, alebo neschvália navrhnutú možnosť.
  
Primátor mesta - dal hlasovať za upravené uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto 
bodu rokovania:
Za: 16 (Šepták, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Škvarenina, Uhrinová, 
Klučiar, Petrovič, Hollý, Vicianová, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Galaba, Rumanko) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 19
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu Zlaté Moravce za rok 2012 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pani Hlavatú, poverenú riaditeľku 
Mestského strediska kultúry a športu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Anna Hlavatá -  uviedla, že Mestskému zastupiteľstvu je predložené na prerokovanie 
správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012, vysporiadanie výsledku hospodárenia 
za rok 2012 príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce ako aj správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej 
jednotky Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.



Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 15 (Šepták, Chládek, Dubajová, Madola, Škvarenina, Uhrinová, Klučiar, Petrovič, 
Galaba, Hollý, Vicianová, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz) 
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Rumanko)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 20
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce  za rok 2012 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, aby zastúpila Mgr. 
Sendlaia, nakoľko poverený riaditeľ tohto mestského podniku sa ospravedlnil. 
Ing. Szobiová -  uviedla, že Mestskému zastupiteľstvu je v materiáloch predložené 
Hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012, kde      
Službyt Zlaté Moravce , m.p. vykázal stratu hospodárenia za podnikateľskú činnosť.  
Ďalej uviedla, že predložené je vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012  ako aj 
správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Službyt 
Zlaté Moravce, m.p.
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Holý – uviedol, že v uznesení by mali byť uvedené opatrenia, ktoré by mal 
poverený riaditeľ spraviť, aby na konci roku mal vyrovnané hospodárenie.
Poslanec Petrovič –  uviedol, že pokiaľ má informácie tak pánovi riaditeľovi bola za 
minulý rok udelená aj odmena, preto žiada  písomné zdôvodnenie udelenia tejto odmeny, 
keď hospodárenie tohto podniku bolo v strate.
Poslanec Husár – informoval prítomných, že nadriadený musí podľa zákona zdôvodniť 
udelenie odmeny . Väčšinou je to za mimoriadne pracovné výsledky. Každé euro odmeny 
musí priamy nadriadený zdôvodniť, pre informáciu uvedené sa kontroluje.
Poslankyňa Uhrinová -  uviedla, že nemá vedomosť či Mgr. Sendlai dostal odmenu, ale 
pokiaľ ju dostal, tak určite za nejaké pracovné výsledky a nie za hospodárenie podniku. 
Poukázala na to, že pohľadávky od rómskych spoluobčanov za nájomné neboli nikdy tak 
úspešné vymáhané ako minulý rok. 
Primátor mesta  - uviedol, že poznámka poslankyne Uhrinovej je namieste, lebo naozaj 
pohľadávky za nájomné od rómsky spoluobčanov boli v neskutočných výškach 
a vymáhanie a udržanie kontroly nad týmito pohľadávkami je zásluha Mgr. Sendlaia.  
Kontrolór mesta -  sa vyjadril a zdôvodnil prečo výsledok hospodárenia za rok 2012 bol 
v strate
Primátor mesta -  dal hlasovať za uznesenie, ktoré MsZ schvaľuje hodpodárenie 
príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, m.p. za rok 2012 bez výhrad.



Za: 8 (Šepták, Chládek, Dubajová, Madola, Uhrinová, Tonkovič, Husár, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 8 (Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Lisý, Galaba, Záchenský, Boršč)
Primátora mesta skonštatoval, že predložený návrh neprešiel. 

Primátor mesta -  požiadal poslancov MsZ o naformulovanie uznesenia 

Poslanec  Škvarenina -  navrhol nasledovné uznesenie : Hospodárenie príspevkovej 
organizácie Službyt Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012   bolo schválené  s výhradou 
a uložením štatutárovi organizácie.
-  zabezpečiť kladný výsledok hospodárenia za podnikateľskú   činnosť k 30.09.2013
-  štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
Termín kontroly na ďalšie zasadnutie MZ 

Primátor mesta - dal hlasovať za tento návrh uznesenia, ktorý bol premietaný 
Za: 17 (Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Šepták, Hritz, Lisý, 
Galaba, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová) 
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Rumanko)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

K bodu 21
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pána Vargu, povereného riaditeľa 
Technických služieb, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Branislav Varga – uviedol, že správa bola prednesená na Finančnej komisii 
a Mestskému zastupiteľstvu je predložená na prerokovanie správa o plnení rozpočtu a 
hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za 
rok 2012, vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. ako aj správa nezávislého audítora 
k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, m. p. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Hollý -  navrhol  zapracovať do uznesenia podobné opatrenia ako pri mestskom 
podniku Službyt
Branislav Varga – uviedol, že nevie či to bude možné nakoľko v mestskom podniku 
Technické služby, bola strata z hlavnej činnosti.
Ing. Szobiová -   uviedla, že vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 



príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 
nasledovne:
- Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4.119,63 € bude použitý na úhradu 
straty v hlavnej činnosti.
- Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
198.464,96€ nasledovne:
zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 4.119,63 €, z kladného 
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 164.561,37 € 
Neuhradená strata vo výške 29.783,96 € bude zaúčtovaná na účet 428-nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Uviedla, že táto príspevková organizácia nie je schopná bez dosahovania kladných 
výsledkov hospodárenia vyrovnávať stratu z rezervného fondu, preto navrhuje, aby 
v uznesení  bola uložená úloha  - zabezpečiť hospodárenie organizácie tak, aby 
organizácia dosiahla kladný výsledok hospodárenia.
Poslanec Galaba – podal pozmeňujúci návrh, aby bolo uznesenie  schvaľované 
s výhradou k prevádzkovaniu neefektívneho strediska Kvetinárstva a uložením úlohy - 
zabezpečiť hospodárenie organizácie tak, aby organizácia dosiahla kladný výsledok 
hospodárenia. 
Poslanec Petrovič – požiadal o  informácie ohľadne skládky odpadu k čomu odpovedal 
poverený riaditeľ Technických služieb Branislav Varga. 
Primátor mesta - dal hlasovať za návrh uznesenia  poslanca Galabu.
Za: 14 (Šepták, Galaba, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Uhrinová, 
Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Husár, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Rumanko, Škvarenina, Tonkovič)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

K bodu 22
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce za rok 2012 mat. č.11

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pána Tomajku, riaditeľa Záhradníckych 
služieb, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Marian Tomajko -  uviedol, že Mestskému zastupiteľstvu je na prerokovanie predložená 
správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012, vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 
2012 príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p. ako aj 
správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.



Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 15 (Šepták, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Uhrinová, Klučiar, 
Petrovič, Vicianová, Škvarenina, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Galaba, Rumanko, Hollý)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený – čiže bez výhrad.

K bodu 23
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2012  č.12

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová – uviedla, že Mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh  
Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2012, správa nezávislého 
audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 a 
dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté 
Moravce za rok 2012 s účtovnou závierkou za rok 2012. Mesto Zlaté Moravce ako 
konsolidujúca účtovná jednotka ním konsolidované účtovné jednotky tvoria celok, 
ktorým mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností, ale aj činnosti v rámci 
prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Pre 
sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná 
za mesto, jeho rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu mesta a príspevkové 
organizácie sa premietajú cez rozpočet mesta svojimi príspevkami. Konsolidovaná 
účtovná uzávierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia 
rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako 
o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného 
celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Umožňuje komplexný pohľad na 
konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie, ale aj perspektívy 
a plánovania súčastí mesta ako jedného celku.

Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Holý -  upozornil na  chybnú informáciu str. 9 – demografické údaje, ktoré sú 
v tejto správe
Poslanec Husár  - upozornil tiež na chyby na str. 19 bod. 5, str.  20  - požiadal o nápravu. 
Žiada, aby po formálnej stránke boli tieto údaje aktualizované.
Poslanec Klučiar -  uviedol, že už minulý rok poukázal na tieto isté chybné informácie, 
ktoré sú nesprávne uvedené aj tento rok. 



Ing. Szobiová – sa ospravedlnila a uviedla, že na oddelení toho v poslednom období bolo 
veľa a aby mohli byť všetky dokumenty predložené MsZ  pracovníčky finančného 
oddelenia spracovávali tieto údaje doma po nociach. Dodala, že údaje uvedené v tejto 
správe boli poskytované pracovníkmi celého Mestského úradu. Poslancov MsZ 
ubezpečila, že dohliadne nad opravou týchto chybných informácií. 
Poslanec Galaba  -  požiadal prednostu MsÚ, aby dohliadol na správne spracované 
materiály.

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 10 (Lisý, Husár, Šepták, Galaba, Boršč, Škvarenina, Tonkovič, Záchenský, Hritz, 
Chládek)
Proti: 0
Zdržali sa: 7 (Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Rumanko, Dubajová, Madola)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 24
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
MSKŠ, p.o.  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová -  Predkladáme návrh na zapracovanie požiadavky predloženej zo strany 
MSKaŠ na navýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa do zmeny rozpočtu Mesta na 
rok 2013.
Príspevková organizácia predložila žiadosť o navýšenie príspevku vo výške 8.000 € 
z dôvodu platobnej neschopnosti uhrádzať náklady za energie, hlavne za priestory 
Mestskej knižnice, ktorá je umiestnená v ZŠ Robotnícka. Náklady za energie sú vysoké 
a schválená výška príspevku tento rok nepokrýva nevyhnutné výdavky organizácie na 
energie. 
Ďalej uviedla, že z dôvodu havarijného stavu sociálnych zariadení v priestoroch Kina 
bolo nutné vykonať údržbu, aby boli zariadenia prevádzkyschopné a hygienicky 
vyhovujúce.
Uviedla, že na základe uvedeného navrhujeme zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu 
navýšenie príspevku pre MSKaŠ o 8.000 € s účelovým určením na úhradu energií vo 
výške 3.400 € a na údržbu a opravy budov vo výške 4.600 € a to presunom finančných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta.

Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Galaba –   poukázal na to, že znovu sa schvaľuje niečo, čo už bolo spravené. 
Uviedol že si nepraje, aby sa schvaľovali veci, ktoré sú už vykonané. 



Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 15 (Škvarenina, Boršč, Madola, Záchenský, Chládek, Galaba, Šepták, Uhrinová, 
Dubajová, Petrovič, Klučiar, Vicianová, Hollý, Tonkovič, Hritz)
Proti: 1 (Rumanko)
Zdržali sa: 1 (Husár)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 25 
Zvýšenie príspevku pre Záhradnícke služby mesta 

Primátor mesta – požiadal poslankyňu Dubajovú, aby podala informáciu k svojmu 
návrhu a zároveň ju požiadal, aby naformulovala uznesenie.
Poslankyňa Dubajová –  uviedla, že navrhuje zvýšiť príspevok pre príspevkovú 
organizáciu Záhradnícke služby, p.o. z  rozpočtu zriaďovateľa o 15 000 € na úhradu 
prevádzkových nákladov.  Dodala, že by chcela doplniť zdroj klasifikácie  05.10.644
K uvedenému poslanec Madola namietal, že to nie je určenie zdroja, ale určenie účelu –
kam.
Poslanec Galaba -  uviedol, že podľa jeho názoru a aj na základe toho, že pred chvíľou 
sa schvaľovalo podobné uznesenie pre MSKŠ, takže by mohol byť aj Návrh na zvýšenie 
príspevku pre príspevkovú  organizáciu Záhradnícke služby, p.o. z rozpočtu mesta 
zriaďovateľa o 15 000 € na úhradu prevádzkových nákladov.
Poslankyňa Dubajová – sa stotožnila s názorom 
Primátor mesta – požiadal riaditeľa Záhradníckych služieb, aby sa vyjadril 
k exekúciám, ktoré blokujú ich účet. Nakoľko sa môže stať, že teraz sa to schváli, pošlú 
sa peniaze, ktoré pohltia exekúcie.
Marián Tomajko -  uviedol, že momentálne účet nie je zablokovaný. Informoval 
o splátkach , ktoré uhrádzajú na základe splátkového kalendára. Problém nastáva ak 
zriaďovateľ zašle príspevok neskôr. Ďalej uviedol, že každý mesiac im chýba 3000 € 
o čom informoval aj Finančnú komisiu. Uviedol výšku záväzkov Záhradníckych služieb 
mesta, ktoré následne aj jednotlivo zdôvodňoval. Poukázal aj na to, že výška príspevku 
schválená v rozpočte bola oveľa nižšia oproti tomu aká bola v návrhu a jednoducho 
schválené finančné prostriedky nie sú postačujúce pre tento mestský podnik.
JUDr. Vozárová -  uviedla na upresnenie situácie, že predvčerom prišiel ďalší papier na 
exekúciu, čo je už štvrté exekučné konanie na krku. Aby sa nestalo to, čo naposledy kedy 
mesto poukázalo peniaze na vyplácanie miezd zamestnancom na účet  Záhradníckych 
služieb a pracovníčky, ktoré išli tieto finančné prostriedky vyzdvihnúť sa až na mieste 
dozvedeli, že účet je zablokovaný a peniaze, ktoré mesto poukázalo na príspevok nebudú 
môcť byť vyplatené. Uviedla, že riaditeľ Záhradníckych služieb o tomto vedenie mesta 
vôbec neinformoval a poukázala na to, že situácia v Záhradníckych službách je 
katastrofálna a pol roka sa už nič iné nerieši len Záhradnícke služby. Dodala, že je 



zaujímavé, že Mestské zastupiteľstvo má ku každému podniku výhrady, ale voči 
hospodáreniu Záhradníckych služieb výhrady nemá aj napriek tomu, že každý mesiac je 
nejaká exekúcia. 
Marián Tomajko -  sa ohradil tým, že financie, ktoré mestský podnik dostáva od 
zriaďovateľa im nepostačujú. Ďalej poukazoval na to, že pokiaľ nie je vyplatený 
príspevok od zriaďovateľa včas, tak záväzky, ktoré majú voči poisťovniam s ktorými sú 
dohodnutí na splátkovom kalendári nemôžu byť uhradené. Týmto vzniká problém, kedy 
poisťovňa pohľadávky 15 dní po splatnosti dáva na exekúciu. 
JUDr. Vozárová -  ešte raz poukázala na to, že riaditeľ neinformoval zriaďovateľa 
o blokovaní účtu. 
Marián Tomajko – uviedol, že o problémoch, ktoré Záhradnícke služby majú opakovane 
informuje finančnú komisiu ako aj vedenie mesta
Poslanec Boršč – sa opýtal, či bol tento mesiac zaslaný príspevok zriaďovateľa  
mestskému podniku, k čomu dostal kladnú odpoveď. Poukázal na to, že teda v súčasnosti 
účet zablokovaný nie je, takže v prípade schválenia návrhu peniaze budú zaslané na účet 
kedy nie je blokovaný.
JUDr. Vozárová – zopakovala, že základné informácie z mestského podniku by mali 
zriaďovateľovi ísť a následne poukázala na to, že zo strany mesta bol záujem na hľadanie 
riešenia problému tohto mestského podniku a pozvali sme poslancov na pracovné 
stretnutie, kde jedinou témou malo byť - ako ďalej so Záhradníckymi  službami mesta.  
Na uvedené stretnutie neprišlo 3/4 poslancov. 
Poslanec Boršč -  podotkol, že na toto pracovné stretnutie nedostal pozvánku, čo riešil už 
aj so sekretariátom a uviedol, že tento problém sa mal riešiť následne aj na Finančnej 
komisii, kde boli pozvaní všetci poslanci a nebol im predložený žiadny návrh na riešenie, 
ani sa nikto nevyjadril k Záhradníckym službám. 

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie návrhu poslankyne Dubajovej.
Za: 17 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0  
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 26
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému bodu.
Ing. Szobiová – uviedla, že rozpočtové opatrenie bolo vykonané a podpísané primátorom 
mesta dňa 04.06.2013. Do zmeny rozpočtu týmto rozpočtovým opatrením boli 



zapracované finančné prostriedky účelovo viazané, určené na bežné výdavky, 
nevyžadujúce súhlas Mestského zastupiteľstva v súlade     s § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. 
Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 18 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Klučiar, Petrovič, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 27
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2013  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému bodu.
Ing. Szobiová – uviedla, že poslanci dostali materiál, v ktorom sú uvedené všetky zmeny 
rozpočtu, ktoré sú zahrnuté v rozpočtovom opatrení č. 7/2013. Dodala, toto rozpočtové 
opatrenie sa týka bežného rozpočtu ako aj kapitálového rozpočtu. 
V bode  I. navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky a zároveň zvýšením 
výdavkovej položky na tovary a služby pre ŠJ pri MŠ ako aj transfer ZŠ pre školské 
jedálne. 
V bode II. navrhujeme zmenu rozpočtu zvýšením príjmovej položky a zároveň zvýšením 
výdavkovej položky na tovary a služby pre MŠ ako aj transfer ZŠ pre školské kluby detí.    
V bode III. navrhujeme dofinancovanie z rozpočtu mesta zmenou rozpočtu pre Spoločný 
školský úrad a to presunom medzi funkčnou klasifikáciou s tými istými položkami, 
pričom sa nemenia výdavky schváleného rozpočtu.
V bode IV. - navrhujeme zmenu rozpočtu na základe odporúčania finančnej komisie na 
žiadosť príspevkovej organizácie MSKŠ, p.o. o zvýšenie príspevku z rozpočtu 
zriaďovateľa. Uvedenou zmenou rozpočtu presunom finančných prostriedkov sa nemení 
schválený rozpočet.
V bode V. - navrhujeme zmenu rozpočtu presunom medzi položkami Rekreačné 
a športové služby (transfer nezisk. právn. osobám) -   15.000,00 € a Cestná doprava – 
transfer právnickej osobe (VEOLIA)+  15.000,00 € . Dôvodom tohto návrhu je, že 
v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme vykonávanej autobusmi MAD Zlaté 
Moravce bol Mestu protokolárne zaslaný konečný Výkaz o výkonoch, nákladoch 
a tržbách v pravidelnej doprave v Zlatých Moravciach od januára až do decembra 2012.  



Akciová spoločnosť VEOLIA mestu vykázala náhradu straty za rok 2012 vo výške 
15.094 € a zvýšené výdavky na MAD neboli predpokladané v schválenom rozpočte na 
rok 2013.
V bode VI.  - kapitálové príjmy na rok 2013 neboli rozpočtované. Na predchádzajúcom 
zasadnutí MZ bol schválený odpredaj pozemku, ktorého príjem bol pripísaný na účet 
mesta, preto navrhujeme zmenu kapitálového rozpočtu. Vo výdavkovej časti schváleného 
rozpočtu na rok 2013 bol schválený nákup výpočtovej techniky – servera a služieb s tým 
spojených z prebytku bežného rozpočtu . 
Nakoľko v zmene bežného rozpočtu sa po odporúčaní finančnej komisie navyšuje 
príspevok pre p. o. MSKaŠ s účelovým určeným na úhradu energií a na údržbu a opravu 
budov z prebytku bežného rozpočtu, ktorým bol krytý nákup výpočtovej techniky, 
navrhujeme vykryť nákup výpočtovej techniky z kapitálových príjmov. 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Galaba -  uviedol výhradu voči bodu V. a poukázal na to , že z dotácii sa už 
zobralo na oslavy 900. výročia mesta a teraz  v tomto bode sa navrhuje zase  z dotácií 
zobrať 15 000 € a použiť ich na úhradu straty pre spoločnosť VEOLIA. 
V materiáli sa uvádzajú náklady na opravy autobusu, nie je možné aby mesto znášalo 
všetky náklady na opravu autobusu, ktorý nám táto spoločnosť pridelila. Uviedol, že na 
finančnej komisii mali k nahliadnutiu zmluvu s touto spoločnosťou, ktorá je platná do 
roku 2017, navrhovali aby sa rokovalo o nejakom dodatku nakoľko zmluva je pre mesto 
nevýhodná.
Uviedol, že má výhradu voči bodu V., aby sa na úhradu straty pre spoločnosť VEOLIA 
použili finančné prostriedky, ktoré  sú schválené na dotácie.   
Uviedol, že pokiaľ sa to má uhradiť, aby vedenie mesta navrhlo inú položku.
Poslanec Chládek –  uviedol, že táto problematika sa už riešila aj v minulosti, kedy sa 
dohodlo na tom, že na rokovanie so zástupcami tejto spoločnosti bude prizvaný aj on ako 
predseda dopravnej komisie. Uviedol , že na komisii hľadali možnosti zníženia nákladov, 
kde navrhovali do MAD zaradiť menší autobus s menšou kapacitou, ktorý by bol 
finančne výhodnejší cca o 5000€. S uvedeným návrhom súhlasila aj spoločnosť 
VEOLIA, no zrealizovaný nebol, nakoľko s ním nesúhlasil vtedajší prednosta MsÚ. 
JUDr. Vozárová – vysvetlila prítomný problematiku financovania MAD a informovala 
o rokovaní s VEOLIOU, ktorá navrhla znížiť náklady, ktoré má mesto tým, že by sa 
zakúpil nový menší autobus, ktorý by mal nižšiu spotrebu  pričom ale, VEOLIA žiada 
predĺženie zmluvy na ďalšie 4 až 5 rokov. Uviedla, že bude potrebné zvážiť či by pre 
mesto nebolo výhodnejšie zabezpečiť dopravu z Prílep a Chyzeroviec prímestskými 
linkami a mestskú autobusovú dopravu zrušiť. 
Ďalej informovala, že v priebehu minulého mesiaca naši zamestnanci spolu s hlavným 
kontrolórom vykonali kontrolu účtovníctva v spoločnosti VEOLIA zameranú na 
preukázanie výšky straty, ktorú má mesto uhradiť. Všetky kontrolované doklady boli 
v poriadku.  Uviedla, že v súčasnosti je vhodné hľadať riešenie na zníženie tejto straty 
napríklad formou obmedzenia autobusových liniek alebo formou zvýšenia cestovného. 
Hlavný kontrolór mesta – informoval Mestské zastupiteľstvo o vykonanej kontrole 



v a.s. VEOLIA ohľadne prevádzky Mestskej autobusovej dopravy v meste Zlaté Moravce 
kde  potvrdil vyjadrenie právničky MsÚ, že kontrolované doklady boli v poriadku.
Diskusia - do ktorej sa zapojil poslanec Rumanko, poslanec Galaba, poslanec Tonkovič, 
poslanec Klučiar, primátor mesta, vedúca ekonomického oddelenia. Záverom diskusie 
bolo, že poslanci požiadali o preverenie možnosti vypovedania zmluvy.
Poslanec  Rumanko -  navrhol či by mesto nemohlo počkať s nákupom výpočtovej 
techniky – servera a služieb s tým spojených z prebytku bežného rozpočtu a tieto peniaze 
použiť na úhradu spoločnosti VEOLIA, alebo na oslavy 900-tého výročia.
Ing. Szobiová, Mgr. Horvát -  sa vyjadrili, že výpočtová technika na MsÚ je vo veľmi 
zlom stave a zakúpenie tohto servera je potrebné nakoľko pracovníci niektoré dokumenty 
musia spracovávať doma, lebo výpočtová technika na MsÚ  nepostačuje na túto prácu.
Poslanec Galaba – navrhol,  aby sa Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
7/2013  schvaľoval s tým, aby v uznesení ktoré budú poslanci MsZ schvaľovať boli 
vypísané len body body I,II,III, IV, VI. 
Bod V. – úhrada za MAD spoločnosťi VEOLIA žiadal vypustiť, s tým aby sa hľadali iné 
finančné zdroje, nakoľko mu je jasné, že mesto tieto finančné prostriedky bude musieť 
uhradiť a Mestské zastupiteľstvo môže nový návrh prerokovať na najbližšom MsZ.

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré navrhol poslanec Galaba:
Za: 18 (Galaba, Šepták, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, 
Uhrinová, Škvarenina, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 28
Návrh na financovanie rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizácie ZŠ 
Mojmírova 
Primátor mesta -  požiadal poslanca Galabu, aby podal bližšie informácie 
k predloženému návrhu.
Poslanec Galaba -  uviedol, že predkladá návrh na financovanie vonkajšej a vnútornej 
kanalizácie v ZŠ Mojmírova ulica. Uznesením č. 495/2013 prijatým na MsZ dňa 
28.02.2013 bola schválená zmena účelu použitia úveru na rekonštrukciu a modernizáciu 
škôl a školských zariadení vo výške 100 000€. Čerpanie úveru v mesiaci máj vo výške 
11 344,39€ na rekonštrukciu kúrenia v ZŠ Mojmírova, ktorá bola schválená MsZ dňa 
25.04.2013 Uznesením č.543/2013. Na základe záverov rokovania komisie školstva 
a finančnej komisie Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ ZŠ Mojmírova požiadal 
Obvodný úrad, odbor školstva Nitra o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie 
havarijnej situácie. Na komisii bolo dohodnuté, že v prípade ak mestu nebudú poskytnuté 
finančné prostriedky v požadovanej výške, dofinancovanie bude predložené na 24. MsZ, 
ktoré sa podľa harmonogramu zasadnutí má uskutočniť v júni.



Nakoľko finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR zatiaľ neboli a ani nie je k dnešnému 
dátumu zrejmé, či budú z kapitoly školstva poskytnuté a v akej výške, predkladáme návrh 
na prefinancovanie  výdavkov na rekonštrukciu vonkajšej a vnútornej kanalizácie v ZŠ 
Mojmírova vo výške 51 617,87 € z prevzatého úveru od Slovenskej sporiteľne. Svoj 
návrh odôvodnil tým, že realizáciu rekonštrukcie je potrebné vykonať v letných 
mesiacoch júl a august počas školských prázdnin.
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 17 (Lisý, Hritz, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa : 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 29
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení.  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva s tým, že odporúča zmeniť účel použitia 
prostriedkov. Primátor mesta požiadal prednostu MsÚ o bližšie informácie 
k predloženému návrhu.

Prednosta MsÚ -  uviedol, že informácie boli podané aj v rámci bodu  revitalizácie 
mesta, kde nám odborník pán Balko ukázal ako sa dajú zhodnotiť a kultúrne upraviť 
mestské parky, ktoré slúžia všetkým občanom mesta. Následne predstavil vizuálizácie, 
ktoré mestu ponúkli oslovené spoločnosti a dodal, že v tomto návrhu ide o vybudovanie 
detského  exteriérového  ihriska, kde v hornej časti amfiteátra by malo byť vybudované 
ihrisko (preliezky, šmýkalky ) a v pravej časti amfiteátra v páse 20x4 m by sme z tých 
zdrojov vystavali vonkajšie cvičebné zariadenia, ktoré by mohli využívať mamičky, starý 
rodičia atď. pokiaľ by sa ich deti hrali.
Ďalej uviedol, že nakoľko k 31.12.2013 končí platnosť zmluvy medzi FNM a Prima 
bankou, a.s. ako správcom účtu, je potrebné, aby Mesto rozhodlo o použití a vyčerpalo 
tieto prostriedky. Nami navrhovaný účel použitia bol konzultovaný so správcom účtu, 
ktorý potvrdil možnosť použitia účelových prostriedkov na tento účel, čiže vybudovanie 
detského ihriska v areáli mestského parku. 

Primátor mesta - otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Poslanec Galaba -  uviedol, že Finančná komisia ako aj Mestská rada tento návrh 
prerokovala s tým, že odporučila tieto peniaze vyčerpať, ale na iný účel. Podal návrh, aby 
tieto finančné prostriedky boli použité na niečo zo zásobníka investičných akcií. Finančné 
prostriedky vo výške 17.020,88 €  navrhol využiť na vybudovanie rigolu na ulici Novej 



v Prílepoch. 
Primátor mesta – požiadal Ing . Szobiovú, aby sa vyjadrili či je možné tieto prostriedky 
použiť na návrh poslanca Galabu, kde Ing. Szobiová odpovedala, že pokiaľ to ide zo 
zásobníka investičných akcií a spĺňa to podmienky rozvoja mesta,  nevidí v tom problém. 
Primátor mesta -  požiadal poslancov a vyzval ich, aby konečne schválili niečo čo bude 
pre všetkých občanov mesta. Návrh poslanca Galabu schvaľoval, ale financovanie 
odporúčal z úveru, alebo iných zdrojov. Poukázal na to, že mamičky s deťmi čakajú kedy 
sa vybuduje niečo, kde by mohli tráviť voľné chvíle. Poukázal na to, že v každom meste, 
pomaly v každej dedine sú takéto ihriská určené pre verejnosť, len v Zlatých Moravciach 
nie je nič. Apeloval na poslancov, že by sa malo vybudovať takéto niečo, čo bude slúžiť 
všetkým občanom mesta.  Uviedol, že vždy keď príde na akcie organizované mamičkami, 
alebo rodičmi malých detí, žiadajú títo občania, aby mesto spravilo konečne niečo už aj 
pre nich. 
Prednosta MsÚ -  dodal, že tento návrh nie je výmysel vedenia mesta, je to požiadavka 
ľudí, ktorí nemajú kde stráviť voľné chvíle so svojimi rodinami. Je to niečo čo bude 
slúžiť širokej verejnosti, preto žiadal poslancov o zváženie, lebo v prípade že nepodporia 
tento návrh, budú sa musieť zodpovedať týmto ľuďom.
Diskusia – do diskusie k tejto problematike sa zapojili: 
Poslankyňa Uhrinová – ktorá sa bližšie informovala k tomuto projektu 
Poslanec Tonkovič - uviedol, že je za takéto projekty, ale je čas riešiť problémy 
okrajových častí
Poslanec Petrovič –  uviedol, že tiež je za to, aby sa niečo spravilo pre rodičov s deťmi, 
ale v súčasnosti vidí  prioritu vo vybudovaní rigolu v Prílepoch. Ďalej dal návrh, že 
peniaze ušetrené z úrokov na splátky v prípade zobratia úveru sa môžu postupne používať 
na akcie, ktoré sú aj v investičnom zásobníku.  
Poslanec Holý -  sa pripojil tiež k návrh za vybudovanie rigolu v Prílepoch, lebo vie čo 
narobí taký hodinový dážď
Primátor mesta -  informoval, že keby nebolo také zlé a daždivé počasie, tak   
v Chyzerovicach je už teraz vykopaný rigol, ktorý by zabraňoval vytápaniu občanov tejto 
časti mesta. Uviedol, že tento rigol zabezpečuje cez sponzorov, takže z jeho strany je 
snaha riešiť aj takéto problémy občanov. 
Poslanec Lisý – poukázal na to, že v Zlatých Moravciach je dosť ihrísk a čo sa týka 
úveru vyjadril svoj názor, že keď úver zobrať tak len na skládku, ktorá v roku 2013 končí.
Poslanec Husár – poukázal na to, že v mestskom parku sú ešte stále nevysporiadané  
pozemky a pani Mesková vie, koľko problémov vie takéto niečo narobiť, nakoľko 
doteraz doťahujeme spolu s ňou legalizovanie čiernej stavby(cesty) mesta na pozemkoch 
VÚC. Uviedol, že súhlasí s týmto návrhom, ktorý bude mať určite prínos pre našich 
občanov, ale treba si najskôr vyriešiť túto záležitosť, kde legislatívne kroky si vyžadujú 
tiež určitý čas. 
Poslanec Rumanko –  uviedol, že  podľa jeho názoru nie je dobré spájať takéto detské 
ihrisko s korčuliarskou dráhou, nakoľko koncentrácia mamičiek, detí, starších ľudí 
a mladých ľudí vedie ku zbytočným konfliktom. Uviedol, že toto hovorí na základe 
skúsenosti známeho z Banskej Bystrice, kde mestská polícia neustále rieši mamičky 



verzus rýchlokorčuliari. 
Uviedol, že on by bol skôr za to, aby sa navrhnuté finančné prostriedky použili na 
zrekonštruovanie existujúcich ihrísk na jednotlivých sídliskách, ktoré sú naozaj 
v dezolátnom stave. 
Poslanec Madola – uviedol, že spočiatku po preštudovaní materiálu k uvedenému 
návrhu sa potešil, lebo si myslel, že ideme výrazným spôsobom, nakoľko je to dosť 
peňazí ponúknuť rekonštrukciu súčastných detských ihrísk, ktoré sú medzi panelákmi 
a kde tie mamičky s deťmi majú veľmi blízko a kde si môžu odbehnúť – ráno, 
predobedom, poobede. Uviedol, že táto myšlienka by sa mu páčila viac ako urobiť jedno 
centrálne na mieste, ktoré skutočne pre tie mamičky je podľa neho ďaleko.
Prednosta MsÚ -  uviedol, že si dovoľuje oponovať nakoľko, sám bol prekvapený keď 
zistil koľko stoja také preliezky, šmýkaľky, ktoré musia byť certifikované a s dopadovými 
zónami. Podľa jeho názoru  nie je možné z financií o ktorých sa tu teraz hovorí  rozložiť 
tieto preliezky po sídliskách , nakoľko by to nebolo vidno. Stratilo by sa to bez efektu. 
Mesto malo na mysli urobiť jeden kultúrny stánok, kde by mohli občania prísť, posadiť , 
porozprávať, deti by sa mohli zahrať, prípadne si spolu zacvičiť a za dve, tri, štyri 
hodinky ísť domov plný energie z oddychovej zóny, kde sú stromy, ktoré podporujú 
relax.  
Poslankyňa Uhrinová – vyjadrila svoj názor, že všetci vieme, že takéto niečo v Zlatých 
Moravciach chýba. Poukázala na to, že ihriská na sídliskách sú staré a nákladné na 
rekonštrukciu. Ďalej poukázala na venčenie psov na týchto ihriskách a pieskoviskách , 
ktoré sú plné psích výkalov. Takže si myslí, že by mamičky ocenili ohradený priestor, kde 
by sa nedostali psíčkari a kde  by sa ich deti mohli bezpečne hrať. Podotkla, že v Nitre je 
už dlho niečo takéto podobné, ľudia sú spokojný a mamička z Klokočiny nemá problém 
ísť do parku  aj niekoľko kilometrov. Dodala, že ona podporuje tento návrh. 
Poslanec Hollý -  do budúcna navrhol vybudovanie cyklotrasy , korčuliarskej dráhy 
popri rieke Žitava.
Poslanec Rumanko -  požiadal o vyčistenie pieskovísk od trávy a výmenu piesku na 
ihriskách.
Primátor mesta -  uviedol, že by sa  tiež chcel vyjadriť v tejto diskusii. Uviedol, že 
poslanci MsZ sú tu už roky, ihriská sú tu už roky, tak nerozumie prečo teraz vyjadrujú  
svoje výhrady voči stavu našich ihrísk, keď oni – poslanci MsZ pre to, aby  vyzerali 
lepšie nespravili nič. 
Poslanec Hollý – uviedol, že o ihriská sa staralo, ale nakoľko sa Záhradníckym službám, 
ktoré majú v správe tieto ihriská neustále znižoval rozpočet dopadlo to takto. 
Poslanec Rumanko -  uviedol, že niekoľko krát urgoval pána Latiku, pána Tomajku ako 
aj pána Vargu k zlepšeniu podmienok na detských ihriskách. Uviedol, že si vyprosí, aby 
sa hovorilo, že poslanci sa nestarajú.
Marián Tomajko – sa vyjadril k starostlivosti o detské ihriská zo strany Záhradníckych 
služieb mesta Zlaté Moravce a svoj názor na uvedený návrh. 

Primátor dal hlasovať za pôvodný návrh uznesenia: 
Za: 4 (Škvarenina, Uhrinová, Madola, Tonkovič)



Proti: 1 (Galaba)
Zdržali sa: 11 (Hritz, Lisý, Husár, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Dubajová, Boršč, 
Záchenský, Šepták)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený.

Primátor mesta - dal hlasovať za návrh uznesenia  poslanca Galabu, kde finančné 
prostriedky by boli použité na výstavbu rigolu na ulici Novej v Prílepoch:
Za: 14 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, 
Dubajová, Boršč, Záchenský, Galaba, Šepták)
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 (Uhrinová, Škvarenina)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

K bodu 30
Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila návrh na 
prevzatie úveru predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  
Szobiovú, vedúcu oddelenia financií a rozpočtu, aby podal informáciu k predloženému 
návrhu.
Ing. Szobiová – uviedla, že predkladáme návrh na prevzatie úveru na financovanie 
investičných akcií mesta vo výške 800.000,00 EUR z dôvodu nedostatku vlastných 
zdrojov mesta na zabezpečenie krytia nových investičných akcií alebo nevyhnutných na 
rekonštrukciu majetku mesta, ako aj rozvoj mesta. Indikatívne ponuky úverového 
financovania predložili bankové subjekty VÚB a.s, Slovenská sporiteľňa, a.s., Uni Credit 
Bank, a.s. a Prima banka Slovensko, a.s.. Účel prevzatého úveru sa vymedzil rámcovým 
rozsahom na investičné akcie mesta s tým, že konkrétne investičné akcie budú schválené 
uznesením na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Ročná splátka úveru (istiny) 
v prípade celoročného splácania 12 mesiacov by bola 80.000,00 EUR, splátka úrokov 
20.000,00 EUR. Splátka úrokov medziročne bude klesať, najvyššia je v prvom roku 
splácania.
Predpokladá sa, že v prípade schválenia úveru v roku 2013 by k splácaniu došlo v roku 
2014 (verejné obstarávanie, príprava realizácie a samotná realizácia investičnej akcie), 
nakoľko splácať úver Mesto začne po čerpaní a to zo skutočne vyčerpanej sumy úveru. 
Splátky úveru a úrokov budú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2014.
V roku 2014 budú splatné dva úvery (jún, november) v celkovej mesačnej splátke istiny 
9.749,05 EUR. Predpoklad mesačnej splátky istiny úveru vo výške 800.000,00 EUR bude 
6.667 EUR. Prehľad úverovej zaťaženosti mesta a výšku mesačných splátok uvádzame 
v tabuľkovej forme v prílohe materiálu.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k uvedenému bodu
Poslancec Holý -  vyjadril svoje výhrady hlavne voči návrhu rekonštrukcii  verejného 



osvetlenia, ktorý sa mu zdá neekonomický. 
Primátor mesta -  uviedol, že teraz sa prerokováva prijatie úveru a nie investičné akcie, 
ktoré sa budú z neho robiť.
Poslanec Tonkovič – uviedol, že pokiaľ sa podľa informácií čo má, bude robiť 
kanalizácia v mestskej časti Chyzerovce, tak by bolo vhodné, aby sa zrealizovala aj 
rekonštrukcia ulice Palárikovej a ulice Timravej, ktoré sú naozaj v zlom stave. Uviedol, 
že z tohto dôvodu je za to, aby sa tento návrh prijal.  
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
Za: 3 (Škvarenina, Tonkovič, Hritz)
Proti: 2 (Petrovič, Galaba)
Zdržali sa: 10 (Lisý, Husár, Hollý, Vicianová, Klučiar, Madola, Dubajová, Boršč, 
Záchenský, Šepták) 

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený.

K bodu 31
Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová – uviedla, že predmetný návrh je predkladaný Mestskému zastupiteľstvu 
na schválenie z dôvodu, že je potrebné zabezpečiť správu  vykonanej rekonštrukcie ÚK – 
PAVILÓN „B“ v Základnej škole Mojmírova Zlaté Moravce touto Základnou školou. 
Základná škola Mojmírova ako správca tohto majetku bude majetok spravovať, 
udržiavať, prevádzkovať a zverený majetok bude ako správca  viesť v účtovníctve 
a odpisovať.
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k uvedenému návrhu.

Primátor mesta - dal hlasovať za návrh uznesenia k uvedenému bodu  
Za: 16 (Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Rumanko, Galaba, Šepták, 
Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar)
Proti: 0
Zdržali sa: 0



Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

K bodu 32
Návrh na úpravu platu primátora mesta Zlaté Moravce 

Primátor mesta -  odovzdal slovo zástupcovi primátora Ing. Jozefovi Škvareninovi.
Zástupca primátora – uviedol, že predkladá tento návrh z dôvodu zabezpečenia 
adekvátneho odmeňovania primátora mesta, ktorý zodpovedá rozsahu a plneniu jeho 
pracovných povinností a odzrkadľuje jeho mieru zodpovednosti ako štatutárneho orgánu 
mesta. Dodal, že predkladá tento návrh aj z dôvodu, že počas jeho funkcie ako zástupca 
primátora spoznal náročnosť úloh, ktoré musí primátor zvládnuť, preto navrhuje jeho plat 
navýšiť o 35% . Pre porovnanie v materiály uvádza platy miest, ktoré sú porovnateľné 
s Mestom Zlaté Moravce.
Zástupca primátora – otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Poslanec Petrovič -  podotkol, že keď spraví také zhodnotenie , tak odstúpilo 30 obcí zo 
Spoločného obecného úradu, počet obyvateľov sa znižuje, tým že sa nezvýši plat – môžu 
sa financie použiť napríklad na preliezky. Ďalej poukázal, že idú voľby a bolo by vhodné, 
aby aj počet poslancov MsZ bol znížený nakoľko počet obyvateľov klesá.
Zástupca primátora  - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 1 (Škvarenina)
Proti: 3 (Petrovič, Rumanko, Galaba)
Zdržali sa: 12 (Klučiar, Vicianová, Hollý, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz, Šepták, 
Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola)
Zástupca primátora mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený.

K bodu 33 
Návrh na novelizáciu Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Szobiovú, vedúcu oddelenia financií 
a rozpočtu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Szobiová – uviedla, že tento návrh bol odporučený Finančnou komisiou ,  
prerokovaný na MR. Uviedla, že v tomto návrhu je riešené poistenie nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta,  kto ho bude hradiť zo svojho rozpočtu. 

Uvedené je v Čl. 3 Práva a povinnosti pri hospodárení s majetkom mesta VZN č. 6/2011 
sa pridáva  ods. 5. s nasledovným znením:
5. Poistenie hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta zabezpečuje a hradí zo svojho 
rozpočtu:
Mesto Zlaté Moravce všetok hnuteľný majetok, ktoré eviduje v účtovníctve a v evidencii 



majetku okrem hnuteľného majetku, ktorý sú povinné zabezpečiť príspevkové 
a rozpočtové organizácie mesta podľa písm. b) a c)
príspevkové organizácie mesta hnuteľný majetok, ktorý si obstarali z vlastných príjmov, 
ktorý majú zverený do správy alebo prenajatý od zriaďovateľa
rozpočtové organizácie mesta hnuteľný majetok, ktorý si obstarali z vlastných príjmov, 
ktorý majú zverený do správy alebo prenajatý od zriaďovateľa

Primátor mesta – otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 15 (Klučiar, Petrovič, Hollý, Vicianová, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz, Škvarenina, 
Madola, Dubajová,  Boršč,  Záchenský, Galaba, Šepták) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 34
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č.   /2013 o zákaze 
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského 
úradu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
JUDr. Vozárová - Mestské zastupiteľstvo na základe vyhovenia protestu prokurátora 
uznesením zrušilo VZN mesta Zlaté Moravce o používaní zábavnej pyrotechniky v meste 
Zlaté Moravce a súčasne uložilo pripraviť do najbližšieho zasadnutia MsZ návrh nového 
VZN. Na základe uvedeného predkladáme tento materiál. 
Predloženým VZN navrhujeme upraviť zákaz  používania pyrotechnických výrobkov 
určených na zábavné a oslavné účely na území Mesta a to v čase od 22.00 hod do 08.00 
hod nasledujúceho dňa, pričom uvedený zákaz sa vzťahuje na dni od 2. januára do 30. 
decembra kalendárneho roka.
Ďalej poukázala  na to, že  návrh  bol doplnený na Komisii ochrany verejného poriadku, 
CO a vojenských záležitostí v Čl. 2 odsek 2, že zákaz uvedený v ods. 1 sa nevzťahuje na 
spoločenské, kultúrne alebo športové podujatia organizované alebo spoluorganizované 
mestom Zlaté Moravce.
Upozornila na to, že táto výnimka zákazu vo VZN môže byť znovu napadnutá 
prokurátorom, nakoľko my nie sme oprávnený určovať výnimky zo zákazov upravených 
vo VZN. Uviedla, že komisiu upozornila na to, ale aj napriek tomu sa to do návrhu 
dostalo.



Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Poslanca Madola -  potvrdil slová JUDr. Vozárovej a uviedol, že doplnenie bolo na 
základe toho, aby si mesto samo sebe nezakazovalo používanie pyrotechnických 
výrobkov počas usporiadaných oficiálnych slávností mesta. Je to v záujme mesta, preto 
žiada o podporu. 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 16 (Šepták, Galaba, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, 
Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 35
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č.   /2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského 
úradu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
JUDr. Vozárová – uviedla, že predkladaný návrh je v súlade s Ústavou SR a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Uviedla, že komisia ochrany verejného poriadku, CO 
a vojenských záležitostí dlho rokovala, kým sa zhodla na vymedzeniach kde bude 
zakázaný voľný pohyb psa a kde vstup so psom zakázaný. Výstupom tejto komisii je:
Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce, a ktoré tvoria:
a)  námestie Andreja Hlinku,
b) miestne komunikácie - ulice: Župná, Hviezdoslavova (v časti od ul. Župnej po ul. 
Dukliansku), Mlynská, S. Chalupku, Migazziho, J. Kráľa, Poštová, S. Kmeťa, 
Bernolákova, Chyzerovecká.

Vstup so psom je zakázaný na verejné priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce, ktorých súčasťou sú: detské ihriská a pieskoviská,   kúpaliská, cintoríny a na 
iné pietne miesta, zdravotnícke a sociálne zariadenia, školy a školské zariadenia okrem 
psa použitého vo vyučovacom procese, budova Mestského úradu, Park Janka Kráľa, 
Migazziho park. 

Dodala, že z rozpočtu mesta bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky na označenie 
miest, kde bude voľný pohyb  psa zakázaný a miest, kde bude vstup so psom zakázaný.
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Poslanec Holý -  podal poslanecký návrh o doplnenie zákazu volného pohybu psa  na 



uliciach 1. Mája, celá Hviezdoslavova, Mojmírova ulica, Kalinčiakova ulica, Nitrianska 
ulica
JUDr. Vozárová -  uviedla, že zo zákona obec môže VZN vymedziť miesta kde platí 
voľný pohyb psa zakázaný, alebo vstup psa zakázaný.  Nemôže tam dať viac ani menej. 
Poslanec Madola -  uviedol, že nemôže sa dať v celom meste zákaz voľného pohybu 
psa, nakoľko zákon to zakazuje.

Primátor mesta - dal hlasovať za návrh poslanca Galabu
Za: 5 (Šepták, Rumanko, Boršč, Hollý, Tonkovič)
Proti: 3 (Lisý, Husár, Madola)
Zdržali sa: 9 (Klučiar, Petrovič, Vicianová, Uhrinová, Hritz, Galaba, Chládek, 
Záchenský, Dubajová)
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený.

Poslanec Madola -  uviedol, že návrh síce prešiel komisiou, ale po diskusii s verejnosťou 
navrhuje zmenu a to v Čl.3 ods.2, kde pôvodný text znie: Osoba, ktorá psa vedie, nesmie 
opustiť psa na verejnom priestranstve a nechať ho bez dozoru.
Navrhol aby tento text bol upravený nasledovne: Osoba, ktorá psa vedie, pri jeho 
opustení ho musí zabezpečiť tak, aby v žiadnom prípade po jeho opustení nedošlo k jeho 
volnému pohybu, škodám na majetku, alebo zdraví okoloidúcim osôb.
Náčelník Mestskej polícii, právnička mesta -  uviedli, že uvedenú problematiku už rieši 
zákon.
Poslanec Madola  - uviedol, že v tom prípade sťahuje svoj návrh..
Primátor mesta - dal hlasovať za pôvovodné uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto 
bodu rokovania:
Za: 12 (Lisý, Husár, Tonkovič, Hritz, Petrovič, Klučiar, Rumanko, Záchenský, Chládek, 
Boršč, Dubajová, Madola)
Proti: 2 (Galaba, Šepták)
Zdržali sa: 3 (Hollý, Vicianová, Uhrinová)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Poslanec Madola –  informoval  prítomných, že časti a ulice, ktoré v tomto návrhu boli 
uvedené  vyšpecifikovali na základe toho, že predstavujú centrum mesta.  Nie je možné 
dať zákaz volného pohybu psa v celom meste, kde narážame na problém, že prečo tá 
ulica a nie iná. 

K bodu 36
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č.   /2013 o zákaze  
podávania a požívania alkoholických  nápojov na území mesta Zlaté Moravce 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského 



úradu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
JUDr. Vozárová – uviedla, že MsZ na základe vyhovenia protestu prokurátora 
uznesením zrušilo VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 preto na základe uvedeného 
predkladáme VZN, ktorým navrhujeme upraviť zákaz  podávania a požívania 
alkoholických  nápojov na verejnosti. 

Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 17 (Lisý, Hritz, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 37
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .../2013 
o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev na území mesta Zlaté Moravce 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia 
výstavby, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Bc. Nociar-  uviedol, že na základe vyhovenia protestu prokurátora uznesením zrušilo 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní 
všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce. Z tohto dôvodu 
predkladáme návrh VZN o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev na území mesta 
Zlaté Moravce, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi.
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 

Poslanec Boršč – podal pozmeňujúci návrh, v čl. 2 ods.1 písmeno a)  je uvedené, že je 
zakázané  odkladať a odhadzovať rôzne predmety (papier, obaly, krabice, fľaše, ohorky 
z cigariet, plechovky, zvyšky jedál, vylievať zvyšky nápojov, ovocia, zeleniny a iné 
nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to určené.
Požiadal, aby do zátvorky bolo doplnené slovo -  použitá žuvačka

Primátor mesta  dal hlasovať za návrh poslanca Boršča
Za: 14 (Boršč, Dubajová, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták, Uhrinová, 
Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Tonkovič, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Lisý, Husár)



Poslanec Klučiar – podal pozmeňujúci návrh v čl. 2 , bod. 1, písmeno h) maľovať, 
striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce (grafity)
 a to zmenu : lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty a obrazce (grafity) na priestory, 
okrem miest na to určených 

Primátor mesta  dal hlasovať za návrh poslanca Klučiara:
Za: 15 (Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Tonkovič, Husár, Hritz, Uhrinová, Dubajová, 
Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 1 (Lisý)
Zdržali sa: 0

Poslanec Petrovič – požiadal o vysvetlenie termínu vykonávať osobnú hygienu 
a potrebu. K čomu mu bol uvedený príklad - umývanie rúk vo fontáne.

Primátor mesta - dal hlasovať za celé znenie VZN v znení pozmeňujúcich návrhov:
Za: 16 (Galaba, Chládek, Záchenský, Šepták, Rumanko, Boršč, Dubajová, Uhrinová, 
Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 38
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o úprave 
povinností na zabezpečenie schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia 
výstavby, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Bc. Nociar – uviedol, že MsZ na základe vyhovenia protestu prokurátora uznesením 
zrušilo VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti 
o udržiavaní čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce, preto na základe 
uvedeného predkladáme návrh VZN o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti 
chodníkov na území mesta Zlaté Moravce, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom 
a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Poslanec Hollý -  vyjadril pripomienku k čl. 2, ods. 1 - Závady v schodnosti chodníkov 
priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí 
s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, 
správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, 
poľadovicou alebo snehom. 



Vyjadril nesúhlas, aby v dnešnej dobe sa fyzická osoba starala o majetok napríklad 
právnickej osoby . Nepáči sa mu, že by sa mal niekto starať o cudzí majetok.  Uviedol, že 
je proti takémuto zneniu.
JUDr. Vozárová – vysvetlila podrobnosti a uviedla, že je zbytočné viesť diskusiu 
k zákonom stanovenej povinnosti 
Poslanec Galaba – uviedol pripomienku o obsahovej stránke v čl. 2  v jednotlivých 
odsekoch 2,3,4 – kde sa mu zdá formácia.
K uvednému  podala vyjadrenie a vysvetlenie JUDr. Vozárová.

Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 15 (Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Tonkovič, Husár, Hritz, Šepták, Galaba, Rumanko, 
Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, Škvarenina)
Proti: 2 (Hollý, Lisý)
Zdržali sa: 1 (Vicianová)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh VZN bol schválený.

Poslanec Rumanko –  poukázal na čl. 2 ods. 1 od  VZN, ktoré bolo teraz schvaľované je 
uvedené  : Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní 
bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností.

Dodal, že neustále poukazuje na stav chodníkov, ktoré sú v správe mesta.  Požiadal, aby 
sa už konečne začalo s tým niečo robiť, v zmysle tohto VZN.  

K bodu 39
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .../2013 o ochrane 
drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene v meste Zlaté Moravce 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Bc. Nociara, vedúceho oddelenia 
výstavby, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Bc. Nociar - uviedol, že MsZ na základe vyhovenia protestu prokurátora uznesením 
zrušilo VZN mesta Zlaté Moravce VZN č. 2/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti 
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce, preto na 
základe uvedeného predkladáme návrh VZN o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene v meste Zlaté Moravce, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom a s ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:



Za: 16 (Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Hollý, Tonkovič, Vicianová, Husár, Lisý, Hritz, 
Škvarenina, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Šepták)
Proti: 1 (Rumanko)
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh VZN bol schválený

K bodu 40
Návrh na schválenie Dodatku č. 1  k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2006, 
ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov v meste Zlaté Moravce 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského 
úradu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
JUDr. Vozárová -  uviedla, že návrh predkladáme na základe protokolu z kontroly NKÚ 
SR z októbra 2012 a odporúčania na riešenie zistených nedostatkov ako aj na základe 
prijatého Uznesenia č. 4/6/2012 zo zasadnutia  Komisie sociálno - zdravotnej a bytovej 
pri MsZ v Zlatých Moravciach zo dňa 11.12.2012 boli do VZN č. 1/2006 upravené, 
prípadne doplnené niektoré časti, ktoré sprehľadňujú niektoré činnosti pri nakladaní 
s bytovým fondom Mesta Zlaté Moravce.
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 15 (Škvarenina, Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Hollý, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz, 
Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (Galaba, Vicianová, Rumanko)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 41
Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Nitra 

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Dodal, že Mestská rada požiadala na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva pozvať pani Baňasovú, aby sa predstavila, čo aj sme splnili. 
Následne požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského úradu, aby podala informáciu k 
predloženému návrhu.
JUDr. Vozárová – uviedla, že Mestu Zlaté Moravce bola dňa 12.4.2013  doručená 
žiadosť Emílie Baňasovej o prijatie za prísediaceho na Okresný súd v Nitre. Na základe 
uvedenej žiadosti si Mesto Zlaté Moravce vyžiadalo vyjadrenie predsedu Okresného súdu 



k uvedenej kandidátke. Predseda Okresného súdu Nitra JUDr. Eduard Heinrich oznámil, 
že nemá námietky, aby Mestské zastupiteľstvo zvolilo pani Emíliu Baňasovú za 
prísediacu pre Okresný súd Nitra
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania a požiadal pani Emíliu 
Baňasovú, aby sa predstavila.
Emília Baňasová – sa predstavila poslancom Mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 18 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Uhrinová, 
Škvarenina, Dubajová, Petrovič, Boršč, Záchenský, Chládek, Galaba, Šepták, Madola) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 42
Návrh na schválenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu (mat. č.29-)

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal JUDr. Vozárovú, právničku Mestského 
úradu, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
JUDr. Vozárová – uviedla, že s účinnosťou od 1.4.2013 zostali po odstúpení 28 obcí zo 
spoločného obecného úradu Zlaté Moravce združené v tomto úrade iba Mesto Zlaté 
Moravce a obec Lovce. Z dôvodu potreby zmeny a úpravy niektorých ustanovení Zmluvy 
o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej dňa 31.3.2003, ktorá viacero 
nedostatkov, nepresných a neurčitých ustanovení, je MsZ predkladaný nový návrh 
Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Spomenula ustanovenia potrebné  
upraviť, nakoľko už nemáme štyroch zamestnancov, potrebujeme upraviť financovanie 
z 0,80€ na 1,00€ na obyvateľa plus ďalšie inštitúty, ktoré  pôvodná zmluva neupravuje.
Uviedla, že lepšie ako to riešiť nejakými dodatkami je spraviť návrh novej zmluvy, ktorú 
sme pripravili a predkladáme Mestskému zastupiteľstvu. Dodala, že táto zmluva bude 
predložená na schválenie aj zastupiteľstvu obci Lovce, ktorú keď schvália a bude 
podpísaná aj z ich strany nadobudne právoplatnosť. Dovtedy ideme podľa starej zmluvy, 
ktorá veľa vecí nerieši. 
Primátor mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Poslanec Galaba -  uviedol, že tento návrh nepodporí a nakoľko v obci Lovce je 
vyhlásené referendum na odvolanie starostky si myslí, že schvaľovanie tejto zmluvy je 
zbytočné. Uviedol, že pokiaľ ostaneme sami nebude treba nič schvaľovať, navrhol 
počkať.
Poslanec Boršč  - uviedol, že má pripomienku k čl.8,bod 5 - Každý účastník je 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy vždy len k 31.12. príslušného kalendárneho roka 
s tým, že odstúpenie od zmluvy je povinný doručiť ostatným účastníkom zmluvy 



najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, inak je neplatná.
Ďalej je uvedené, že výpovedná doba je dva mesiace. Uviedol, že je tu určitý nesúlad.
JUDr. Vozárová – uviedla, že pán poslanec si mieša dobu výpovede zmluvy a dobu 
odstúpenia od zmluvy. To sú úplne dva rozdielne inštitúty. V bode 5 sa rieši odstúpenie 
od zmluvy a v bode 6 vypovedanie zmluvy.
Poslanec Petrovič -  sa opýtal na dôvody odstúpenia obcí.
JUDr. Vozárová -  sa k uvedenému vyjadrila, že odstúpené obce nikde neuviedli dôvod, 
prečo odstupujú aj keď na niektorých rokovaniach naznačili, že sa nestotožnili 
s personálnou politikou pána primátora, ale nikto sa k tomu oficiálne nechcel vyjadriť.
Uviedla, že my sme si považovali za potrebné návrh novej zmluvy  pripraviť a povinnosť 
sme si splnili, nakoľko v pôvodná je zlá. Uviedla, že je už na Mestskom zastupiteľstve či 
to ocení, alebo nie.
Poslanec Klučiar -  podotkol, že v Záverečnom účte za rok 2012 sa uvádza, že bez bez 
veľkého podielu obcí združených v Spoločnom obecnom úrade by nebolo možné 
zabezpečiť prevádzkovanie Spoločného obecného úradu a opýtal sa že ako to 
zabezpečíme teraz.
JUDr. Vozárová – uviedla, že zamestnaní boli štyria zamestnanci, teraz máme už len 
troch s tým, že jednej pracovníčke končí  pracovná zmluva ku koncu roka a nakoľko 
plánuje ísť od septembra na materskú dovolenku, ostanú  od septembra na tomto úrade 
dvaja pracovníci, ktorých ak chceme aby nám Spoločný obecný úrad fungoval budeme 
musieť nájsť spôsob ako to vyfinancovať.
Ing. Szobiová -  uviedla, že keď sa narátajú náklady, ktoré sme mali s SOcÚ za nájom, 
energie, poštové zásielky tak sú to tiež dosť vysoké čísla, ktoré sa teraz  ušetríme nakoľko 
teraz sídli na Mestskom úrade. 
Poslanec Madola -  poukázal na financie o ktoré sme prišli tým, že obce odstúpili.
Primátor mesta  - požiadal pracovníčku zo Spoločného obecného úradu aby sa vyjadrila 
k uvedenej téme.
Ing. Uhlárová  - uviedla, že zastupuje Ing. Mesároša – vedúceho SOcÚ a oboznámila 
prítomných s náplňou práce, ktorú musia zabezpečovať a dodala, že je to naozaj dosť 
náročné. Poukázala na to, že štyria pracovníci SOcÚ, ktorí boli na  všetky obce, nestíhali 
agendu v rámci pracovnej dobe a často museli zostávať dlhšie, čo sa odrazilo aj na ich 
zdraví. Uvedení odborní pracovníci v roku  2012  vybavovali agendu  podľa žiadostí 
podaných na príslušné stavebné úrady, t.j. obce. K  31. 12. 2012 bolo podaných celkom       
606 žiadostí, z ktorých bolo 443 vybavených a  163 žiadostí bolo k uvedenému termínu 
vo vybavovaní. 
Dodala, že v rámci zabezpečenia fungujúceho SOcÚ sú potrební dvaja ľudia, či už sa to 
týka zastupiteľnosti, vybavovania agendy, rokovaní atď.
Primátor mesta -  uviedol, že občania Zlatých Moraviec museli dlho čakať na to, aby 
v minulosti vybavili svoje veci, nakoľko má informácie, že uprednostňovaní boli občania 
niektorých okolitých obcí. 
Poslanec Lisý -  uviedol svoj názor, že na zabezpečenie tejto agendy by stačil jeden 
človek pod oddelením výstavby, ktorý má oprávnenie.
Bc. Nociar   na základe vyzvania primátora mesta  uviedol, že na oddelení výstavby je už 



šesť referátov: oddelenie výstavby, oddelenie životného prostredia, štátny fond rozvoja 
bývania, oddelenie dopravy, oddelenie územného plánovania atď.. Dodal, že na každom 
oddelení je jeden človek a aby sa zabezpečila zastupiteľnosť, tak každý musí vedieť 
skoro všetko. Myslí si, že už je tam toho dosť.
Primátor mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto bodu 
rokovania:
Za: 3 (Škvarenina, Tonkovič, Šepták)
Proti: 1 (Lisý)
Zdržali sa: 13 (Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Hollý, Husár, Hritz)

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený.

K bodu 43
Informácia hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2012 a Návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Borkoviča, hlavného kontrolóra, aby 
podal informáciu k predloženému bodu. Následne primátor sa vzdialil a rokovanie 
prevzal zástupca primátora. 

Ing. Borkovič -  uviedol, že uskutočnené kontroly vykonal v súlade s plánom kontrolnej 
činnosti na  rok 2012 , ktorý bol schválený MsZ.
Uviedol, že okrem týchto plánovaných a neplánovaných kontrol ukončených správou 
resp. záznamom bolo v priebehu roka 2012 uskutočnených viacero previerok resp. 
konzultácií k rôznym finančným a organizačným problémom mesta, mestského úradu 
a mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré bolo potrebné riešiť 
v reálnom čase bez  zápisov a zbytočných administratívnych úkonov. Problematika sa 
riešila s poslancami MsZ, vedením mesta, vedúcimi oddelení MsÚ a štatutárnymi 
zástupcami mestských organizácií.
Dodal, že všetky oficiálne správy a zápisy z kontrol sú uložené u Hlavného kontrolóra 
mesta a sú k dispozícii k nahliadnutiu.
Primátor mesta sa vzdiali a rokovanie prebral zástupca primátora.
Zástupca primátora mesta -  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania 
Zástupca primátora mesta  - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto 
bodu rokovania:
Za: 17 (Šepták, Rumanko, Chládek, Boršč, Záchenský, Dubajová, Madola, Škvarenina, 
Uhrinová, Klučiar, Petrovič, Vicianová, Hollý, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz)
Proti: 0
Zdržali sa: 0



Zástupca primátora mesta – skonštatoval, že predložená informácia bola daná MsZ 
na vedomie.

K bodu 44
Návrh  na schválenie   vecného bremena  na  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce  /LV č. 1361/ - na  pozemku parcely KN registra „E“, č. parcely 438 
(druh pozemku: orná pôda; celková výmera 10 710 m²) , ktorá sa nachádza v  k. ú. 
Hoňovce  pre tretiu osobu  –   oprávneného:  SPP – distribúcia, a.s.,  spočívajúce v 
práve uloženia inžinierskych sietí a v práve  prechodu a prejazdu zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení (investor:  ViOn, a.s.).

Zástupca primátora mesta - uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade nejakých otázok 
k predloženému návrhu je pripravená odpovedať Ing. Mesková.
Ing. Mesková – uviedla , vecné  bremeno  spočíva v povinnosti   povinného  (Mesto 
Zlaté Moravce)  strpieť na nehnuteľnosti, ktorá je jeho výlučným vlastníctvom, 
existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení a prechod a prejazd 
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena  (SPP – distribúcia, a.s).
Dodala, že vecné bremeno  navrhujeme  zriadiť  odplatne za jednorazovú  náhradu  
stanovenú  Znaleckým  posudkom,   ktorý   vyhotovil   Ing.  Blažej Líška, a táto 
jednorazová náhrada predstavuje sumu 155,– €
Zástupca primátora mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Zástupca primátora mesta - dal hlasovať za uznesenie, ktoré bolo premietané k tomuto 
bodu rokovania:
Za: 15 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Škvarenina, 
Madola, Dubajová, Boršč, Chládek, Rumanko, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Zástupca primátora mesta - skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 45 
Návrh na  schválenie spôsobu  prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  časti   pozemku  parcely  KN  registra  „C“, č. parcely  
1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera: 685 m²)  
o výmere  cca  82 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Námestí  
Hrdinov  v  Zlatých Moravciach pre    PAČ  ŽITAVA, s.r.o. sídlo:  Námestie hrdinov  
4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:  44 232 250, z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa   § 9a  ods.  8   písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení 



neskorších predpisov. 

Zástupca primátora mesta Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade nejakých otázok k predloženému návrhu 
je pripravená odpovedať Ing. Mesková.
Ing. Mesková – uviedla, že kúpou časti pozemku vo vlastníctve mesta by obchodná 
spoločnosť  PAČ  ŽITAVA, s.r.o. zosúladila skutkový stav so stavom zákonným, nakoľko 
schody vedúce do prevádzky kaviarne  sú postavené na pozemku vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce. Zvyšnú časť  pozemku vo vlastníctve mesta požaduje obchodná 
spoločnosť PAČ  ŽITAVA, s.r.o. odkúpiť kvôli skultúrneniu a zveľadeniu okolia budovy  
na  vlastné náklady.  
Zástupca primátora mesta  otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Zástupca primátora mesta  dal hlasovať za uznesenie, ktoré je premietané k tomuto 
bodu rokovania:
Za: 16 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Škvarenina, 
Madola, Dubajová, Boršč, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti:0
Zdržali sa:0

Zástupca primátora mesta  skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Zástupca primátora odovzdal priebeh rokovania primátorovi mesta.

K bodu 46
Návrh na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453) -  nebytových priestorov o výmere  197,00 m², ktoré sa 
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej  2 
v Zlatých Moravciach – stavba so súpisným číslom  2077  (budova  pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum)  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  5792/7  
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre   Spojenú školu, sídlo: J. Kráľa 
39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  
podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.

Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a v prípade nejakých otázok k predloženému návrhu 
je pripravená odpovedať Ing. Mesková.
Ing. Mesková – uviedla, že Nakoľko sa v ich prípade jedná o zvýšené náklady, požadujú 
odpustenie mesačného nájomného vo výške 98,50 € počas trvania nájomnej zmluvy 
s tým, že náklady na energie budú naďalej uhrádzať.
Výška nájomného  sa navrhuje 6,00 €/m²/rok/.



Primátor mesta -  otvoril diskusiu  k bodu rokovania.

Poslanec Galaba – uviedol, že vzhľadom tomu, že táto škola sa venuje žiakom so 
zdravotným znevýhodnením, ktorých počet narastá a v uvedených nebytových 
priestoroch na základe výsledkov previerky RÚVZ so sídlom v Nitre plánujú zrealizovať 
na vlastné náklady rekonštrukciu hygienických zariadení a výmenu okien navrhuje výšku 
za prenájom  1€  za rok.
Primátor mesta -  dal hlasovať za návrh poslanca Galabu.
Za: 15 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, 
Dubajová, Boršč, Chládek, Galaba, Šepták, Rumanko) 
Proti: 0
Zdržali sa: 0 
Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Ing. Mesková -  požiadala právničku mesta o stanovisko, či to má oporu v našom 
zákone, či môže byť takýto návrh schválený v rámci VZN č. 6/2011  Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta.
JUDr. Vozárová  - uviedla, že  výška nájomného bude určená  v zmysle  Článku 9 ods. 1. 
písmeno f) VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení  
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2  je pre prenájom nebytových priestorov pre školské 
zariadenia za účelom výučby určená minimálna výška  6,00 €/m²/rok. Dodala, že uvedené 
by sa malo rešpektovať.

Ďalej dodala, že v uvedenom VZN sa hovorí aj, že výška nájomného pre subjekty 
vykonávajúce, alebo zabezpečujúce vzdelávanie pre záujmovú činnosť športovú, kultúrnu 
a iné uvedené vo VZN, ktoré ale majú mimoriadny význam pre rozvoj mesta, alebo 
obyvateľov, je výška nájomného 1 euro za rok. Ďalej uviedla, že treba sa zamyslieť či 
toto podporíme, či to má  význam pre mesto a obyvateľov. 
Poslanec Galaba -  podotkol, že vzdelávanie týchto detí má význam pre mesto 
a občanov.
Primátor mesta -    uviedol, že podporuje návrh prenájmu týchto priestorov za 1 euro/
rok
 
Primátor mesta -  dal hlasovať za návrh v znení pozmeňujúceho návrhu 
Za: 17 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Škvarenina, 
Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta skonštatoval, že predložený návrh bol schválený. 

K bodu 47



Návrh   na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce (LV č. 3453)  -  časti pozemku parcely KN registra „C“, číslo parcely 233/1 

(druh pozemku záhrady; celková výmera: 4 730 m²) o výmere 190,00 m2 /bližšie 
špecifikovaná na snímke z katastrálnej mapy/ ktorý  sa nachádza v k. ú. Zlaté 
Moravce v areáli  Materskej školy na Ul. Štúrovej  15 v Zlatých Moravciach pre 
obchodnú spoločnosť  ESAM s.r.o.,  sídlo: J. Jesenského 10, 953 01  Zlaté Moravce, 
IČO: 44 927 835  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  
c) zákona   č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Meskovú, vedúcu oddelenia správy 
majetku mesta, aby podal informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Mesková - Dňa 29.05.2013 uvedená obchodná spoločnosť požiadala o prenájom 
ďalšej časti pozemku o výmere 190,00 m² v areáli  Materskej školy na Ul. Štúrovej  15 
v Zlatých Moravciach, ktorý chce využiť ako ihrisko pre svoju MŠ  nakoľko plánovaný 
počet žiakov od septembra 2013 je 21.  Po odkonzultovaní  žiadosti obchodnej      
spoločnosti    ESAM s.r.o. s riaditeľkou MŠ Štúrova – p. L. Bajaníkovou  sa dospelo  k  
možnému  riešeniu prenájmu ďalšej časti pozemku vedľa už prenajatého pozemku. 
Doba   prenájmu   časti   pozemku , ktorú obchodná spoločnosť žiada  je od 01.07.2013  
do 31.12.2018.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Poslanec Hritz – uviedol, že pred začiatkom zasadnutia MsZ bol požiadaný riaditeľkou 
MŠ Štúrova, aby Mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo tento návrh, nakoľko tento 
pozemok je dôležitý pre činnosť jej škôlky. Pani riaditeľka  uviedla, že deťom súkromnej 
škôlke sú a budú k dispozícií priestory o ktoré má záujem. Uviedol, že toto je stanovisko 
pani Bajaníkovej, ktorá sa obáva, že v prípade prenájmu tohto priestoru bude táto 
obchodná spoločnosť predkupné právo a oni o tento pozemok prídu, ktorý je pre nich 
potrebný. 
Poslanec Klučiar -  uviedol, že uvedené si bol osobne pozrieť a dodal, že pani riaditeľka 
nedala žiadny návrh, že je to prebytočný majetok, tak nevidí dôvod prečo by sme to mali 
dávať do prenájmu, keď deti súkromnej škôlky môže tieto priestory využívať aj tak. 
Dodal, že môže sa stať, že detičiek bude pribúdať a tieto priestory budeme do budúcna 
potrebovať. 
Ing. Mesková -  uviedla, že od pani riaditeľky má súhlasné stanovisko.

Poslanec Hritz -  uviedol, že pani riaditeľka povedala, že sa zmýlila.

Primátor mesta -  dal hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia 
Za: 0 
Proti: 12 (Husár, Hollý, Petrovič, Klučiar, Hritz, Škvarenina, Dubajová, Boršč, Chládek, 
Rumanko, Galaba, Šepták)



Zdržali sa: 3 (Záchenský, Madola, Tonkovič)

Primátor mesta  skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený .

K bodu 48
Návrh na odpredaj nehnuteľností majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV 
č. 5417) pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby garáží vo vlastníctve 
žiadateľov, ktoré sa nachádzajú v lokalite Nábrežie za Majerom v Zlatých 
Moravciach

Primátor mesta –  požiadal o bližšie informácie k tomuto návrhu poslanca Petroviča.
Poslanec Petrovič -  uviedol, že vzhľadom k skutočnosti,  že  14. zasadnutie Komisie 
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ v Zlatých Moravciach sa uskutočnilo dňa 30.05.2013, 
nebolo možné prerokovať tento materiál v uvedenej „Komisii“ a následne v MsR. 
Z dôvodu, že  ďalšie zasadnutie MsZ bude až  19.09.2013  je  tento návrh predkladaný 
MsZ priamo na jeho 24. zasadnutí. Uviedol, že vlastníci  radových garáží, ktoré sa 
nachádzajú v lokalite Nábrežie za Majerom v  Zlatých  Moravciach požiadali  Mesto 
Zlaté   Moravce  o   odkúpenie   pozemkov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce, ktoré sa 
nachádzajú    pod  radovými  garážami, kde celkový počet je  12 pozemkov za cenu 8,30 

€/m2 .
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Primátor mesta -  dal hlasovať za predložený návrh uznesenia 
Za: 16 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Madola, 
Dubajová, Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti:0
Zdržali sa:0
Primátor mesta  skonštatoval, že predložený návrh bol schválený .

K bodu 49
Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej   verejnej  súťaže   prevodu  
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  –  
pozemky a stavba na Ul. Sládkovičovej   v   Zlatých Moravciach /stavba   súpisné  
číslo   č.  460 (rodinný dom)    nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra 
„C“, č. parcely  1825/2,  pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 
o výmere  365  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), pozemok parcely 
KN registra „C“, č. parcely  1825/1 o výmere  1 334  m² (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria)/   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších predpisov.
Primátor mesta -  uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 



zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Meskovú, aby podala informáciu k 
predloženému návrhu.
Ing. Mesková – uviedla, že na schválenie je predkladaný návrh súťažných podmienok 
pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: Odpredaj  
nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  – Pozemky a stavba na Sládkovičovej 
ulici v Zlatých Moravciach.
Upozornila, že za uvedenými  pozemkami  sa nachádza pozemok o výmere 955 m² vo 
vlastníctve   Jána  Mravíka    a taktiež pozemok o výmere  770 m², na ktorom sa nachádza 
stavba -  chránený kryt na uskladnenie poľnohospodárskych produktov počas zimy, 
taktiež vo vlastníctve Jána Mravíka.  Nakoľko k týmto pozemkom  je  zabezpečený 
prístup zo Sládkovičovej ul. len cez pozemok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, 
záujemca o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce musí byť  
informovaný o tejto skutočnosti, nakoľko  na uvedenom pozemku  bude musieť byť  
zriadené vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu v prospech  vlastníka pozemku 
(Jána Mravíka).  Záujemca o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce 
musí byť upozornený na skutočnosť, že sa uvedená  nehnuteľnosť nachádza 
v pamiatkovej  zóne.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.
Primátor mesta -  dal hlasovať za predložený návrh uznesenia 
Za: 15 (Šepták, Galaba, Rumanko, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, 
Klučiar, Petrovič, Hollý, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz) 
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Vicianová)
Primátor mesta  skonštatoval, že predložený návrh bol schválený.

K bodu 50
Návrh   na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  
nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravce 
v podiele 56615/100000-in  (LV č. 4537, Mesto Zlaté Moravce  v podiele  56 615/100 
000 ; COOP Jednota Nitra, s. d., Štefánikova 54,  949 01 Nitra – podiel 43 385/100 

000) – pozemok parcela KN registra „C“  číslo 1078/2 o výmere 1419 m2  (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) a stavba  súpisné   č. 2087 (druh stavby: iná 
stavba)   na pozemku parcela registra „C“ číslo  1078/2  na Hviezdoslavovej ulici č. 
64   v   Zlatých Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   
o  majetku   obcí  v znení neskorších predpisov. 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy 
majetku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Mesková – uviedla, že na schválenie je predkladaný návrh súťažných podmienok 
pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného 
majetku v podielovom spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravce, kde má podiel aj COOP 



Jednota Nitra, s. d.. Obchodná spoločnosť COOP JEDNOTA s. d.,   ktorá má ako 
podielový spoluvlastník uvedenej nehnuteľnosti predkupné právo bola oslovená na 
využitie  predkupného práva   na kúpu podielu  mesta Zlaté Moravce. Jej stanovisko bolo, 
že nemá záujem o uvedenú kúpu.  
Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho  rozvoja  odporučila schváliť   predkladaný   návrh súťažných podmienok  
bez  určenia    minimálnej výšky kúpnej ceny, kde účelom bolo  dosiahnutie vytvorenia 
priaznivejšieho súťažného prostredia; získanie  obrazu o reálnej trhovej cene 
nehnuteľnosti. Mestské zastupiteľstvo bude mať možnosť víťaznú ponuku neschváliť, 
resp.  schváliť.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Primátor mesta -  dal hlasovať za predložený návrh uznesenia 
Za: 17 (Šepták, Chládek, Rumanko, Galaba, Záchenský, Boršč, Dubajová, Madola, 
Klučiar, Petrovič, Vicianová, Chládek, Tonkovič, Husár, Lisý, Hritz, Hollý)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta  skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 

K bodu 51
Návrh   na zrušenie   obchodnej    verejnej  súťaže  vyhlásenej za účelom  prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské     účely   na   Viničnej   ulici    č. 1   v   
Zlatých Moravciach    v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších   predpisov  na základe  schválených uznesení   
MsZ  v Zlatých Moravciach č. 452/2012  a č. 551/2013.
Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Ing.  Meskovú, vedúcu oddelenia správy 
majetku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Mesková – uviedla, že Mestské zastupiteľstvo Zlaté  Moravce  schválilo  súťažné 
podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže. Do konca 
lehoty na predkladanie návrhov, nebol  do podateľne  MsÚ Zlaté Moravce doručený 
žiaden návrh. Z uvedeného dôvodu Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu, správy 
mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja  na svojom zasadnutí   
konanom   dňa  30.05.2013  na základe  výsledkov  OVS  odporučila   uvedenú  OVS 
zrušiť.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Primátor mesta -  dal hlasovať za predložený návrh uznesenia 
Za: 15 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Dubajová, 



Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta  skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 

K bodu 52
Návrh na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  majetku 
vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  –  pozemky a stavby v súčasnosti 
využívané   na   podnikateľské    účely    na    Viničnej   ulici    č. 1   v   Zlatých 
Moravciach  -  v  zmysle  § 9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   
obcí  v znení neskorších  predpisov.

Primátor mesta  - uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva požiadal Ing. Meskovú, vedúcu oddelenia správy 
majetku mesta, aby podala informáciu k predloženému návrhu.
Ing. Mesková – uviedla, že predkladaný na schválenie je návrh súťažných podmienok 
pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj  
nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce – pozemky a stavby v súčasnosti 
využívané   na   podnikateľské   účely   na   Viničnej   ulici   č. 1 , nakoľko  OVS  na tento 
predaj, ktorá prebiehala v zmysle schválených podmienok OVS Uznesením č. 551/2013  
od  29.04.2013 do 30.05.2013 skončila neúspešne  a bola zrušená.
Navrhovaná zmena, ktorá spočíva v upustení od požiadavky uvádzania minimálnej ceny 
pri vyhlásení OVS nie  je vedená snahou rozpredať mestský majetok za neprimeranú 
cenu, ale má navodiť priaznivé prostredie, v ktorom by bolo možné umiestniť 
nehnuteľnosti na trhu. Dodala, že je v kompetencii Mestského zastupiteľstva schvaľovať 
víťaza OVS a je jeho právom víťaza OVS neschváliť.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Primátor mesta -  dal hlasovať za predložený návrh uznesenia 
Za: 15 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Vicianová, Petrovič, Klučiar, Dubajová, 
Boršč, Záchenský, Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta  skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 

K bodu 53
Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo – správa  

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 



zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal pána Vargu, povereného riaditeľa 
Technických služieb, aby podal informáciu k predloženej správe.
Branislav Varga – uviedol, že predmetný návrh je predkladaný mestskému 
zastupiteľstvu na základe nasledovných skutočností:

Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce má platné povolenie na prevádzkovanie skládky komunálneho 
odpadu do 31.12.2013. V súčasnosti prebieha konania o predĺženie povolenia na 
predmetnú skládku, ktoré však bolo prerušené z dôvodu nutnosti stavebných úprav ako aj 
dopracovania projektovej dokumentácie. Nie je pravdepodobné, že konanie bude 
skončené do konca roka 2013. 
Taktiež treba zdôrazniť, že skládka komunálneho odpadu je v súčasnosti naplnená na cca 
95%, pričom je predpoklad že jej kapacita bude naplnená do jedného roka a nebude ďalej 
možné na skládku umiestňovať nový odpad.
Bez ohľadu na uvedené je odpadové hospodárstvo pre mestský podnik stratové nakoľko 
vyberaný poplatok za komunálny odpad plne nepokrýva náklady na zber, odvoz 
a skládkovanie, čím mesto musí tieto zdroje doplácať v podobe časti príspevku, ktorý je 
mestskému podniku vyplácaný. V tomto smere začína byť finančná situácia kritická a to 
aj vzhľadom na nízke príjmy mesta, ktoré dlhodobo znižuje príspevok pre Technické 
služby. Nakoľko je však zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu pre občanov 
mesta Zlaté Moravce jednou z najdôležitejších služieb, ktorú má mesto na zodpovednosť, 
je potrebné celú záležitosť čo najskôr riešiť.
Uviedol, že v materiály sú navrhnuté tri alternatívy, kde sú uvedené výhody ako aj 
nevýhody:
Alternatíva 1
Vybudovanie a otvorenie novej kazety na skládke komunálneho odpadu
Alternatíva 2
Odvoz a likvidácia odpadu Technickými službami na skládke mimo mesta Zlaté Moravce
Alternatíva 3
Projekt verejno-súkromného partnerstva

Dodal, že uvedené alternatívy sú návrhom do diskusie ale treba zdôrazniť, že predmetnú 
záležitosť je potrebné riešiť tak aby od januára 2014 nedošlo k obmedzeniu odvozu 
odpadov. Odporúča, aby bola zriadená komisia zriadená z poslancov a zástupcovia 
z mestského úradu, ktorá by pacovala na návrhoch  riešení tohto problému.

Primátor mesta –  uviedol, že on súhlasí s návrhom pána Vargu a  otvoril diskusiu k 
bodu rokovania.
Poslanec Hollý –  bolo by vhodné pripraviť materiál, ktorý by obsahoval kompletné 
informácie ohľadne tejto kazety - nejaké finančné zhodnotenie, náklady , kroky potrebné 



k realizácii, projekt , možnosti úveru atď.
Primátor mesta -  uviedol, že súhlasí s týmto, v septembrovom MsZ sa môže takéto 
niečo predložiť.  
Poslanec Petrovič – rozobral výhody a nevýhody niektorých alternatív, s tým že    
navrhol 4. alternatívu, kde by sa pripravilo výberové konanie na riaditeľa Technických 
služieb mesta. Jednou z podmienok by bolo, že každý kandidát vypracuje a predloží 
správu s konkrétnymi číslami o jeho predstavách fungovania tohto mestského podniku, 
ako aj riešenie problematiky skládky, ktoré by následne boli vyhodnocované zriadenou 
komisiou.
Poslanec Lisý – poukázal na to, že skládka je do konca roka 2013 a treba niečo s tým  
robiť, lebo sa môže budeme musieť vyvážať odpad inde, kde nás to bude stáť viac. 
Stotožnil sa s názorom, aby sa stanovila komisia, ktorá by hľadala riešenie.
Poslanec Rumanko – uviedol že obce, ktoré vyvážajú do Kalnej to majú za 12€, obec 
Topoľčianky vyváža na našu skládku za 15€ a občania mesta Zlaté Moravce platia 17€, 
čo nedáva zmysel , požiadal o informácie.
Branislav Varga -  uviedol, že tu narážame na súťaživosť firiem na základe čoho Kalná 
drží ceny dole, aby konkurovala aj nám. Informáciu k obci Topoľčianky si preverí .
Poslanec Šepták -  sa vyjadril, že treba túto diskusiu ukončiť aj s nejakým záverom, kde 
on osobne sa prikláňa k alternatíve č. 1 -  Vybudovanie a otvorenie novej kazety na 
skládke komunálneho odpadu. Dodal , že napriek tomu je potrebné  zistiť cenu  vývozu 
odpadu aj mimo Zlatých Moraviec, keby bolo treba na prechodné obdobie zabezpečiť 
tento odvoz, čiže tieto prvé dve alternatívy treba realizovať.
Poslanec Hollý -  poukázal na to, že v prípade realizovania druhej alternatívy treba byť 
opatrní nakoľko si musíme uvedomiť, že  vzniká tu určitý monopol, ktorý môže diktovať 
ceny. 
Branislav Varga -  uviedol, že súhlasí s názorom poslanca Šeptáka, čiže preveriť tieto 
možnosti. 
Poslanec Petrovič – uviedol, že on je za to, aby bolo vyhlásené výberové konanie na 
riaditeľa, on nevidí v tom problém, nie je sa čoho báť.
Prednosta MsÚ – uviedol, že otázne je koľkí by sa do konkurzu prihlásili, aký časový 
rozvrh by potrebovali na to, aby si naštudovali informácie, ktoré budú potrebovať , 
pretože tá problematika asi jednoduchá nebude, keďže je s tým taký problém. Myslí si, že 
by to malo byť riešené komisiou, veď ľudové porekadlo hovorí, čím viac hláv, tým viac 
kapusty. Podľa neho každý názor je dobrý, možno aj ten zlý, lebo aj z toho sa dá vybrať.  
Dodal, že ho zaskakuje skutočnosť, že sa tu spomína výberové konanie na riaditeľa 
Technických služieb a nie na riaditeľa Záhradníckych služieb. Pripomienky dnes boli ku 
všetkým riaditeľom Mestských podnikov a žiadna pripomienka k riaditeľovi 
Záhradníckych služieb. 
Primátor mesta -  vyzval poslancov hlasovať za návrh poslanca Šeptáka, ktorý navrhol, 
riaditeľovi Technických služieb uložiť úlohu pripraviť podklady na vybudovanie novej 
kazety skládky  komunálneho odpadu a preveriť možnosti ukladania odpadu na skládke 



mimo Mesta Zlaté Moravce
Poslanec Petrovič – uviedol, že si stojí za svojim návrhom a žiada do návrhu poslanca 
Šeptáka doplniť aj úlohu č.3- pripraviť výberové konanie na riaditeľa Tech. Služieb.
Poslankyňa Uhrinová –  oponovala poslancovi Petrovičovi, nakoľko si myslí, že  v 
návhru poslanca Šeptáka sa ukladá úloha riaditeľovi  Tech. služieb. Dodala, že nemá 
zmysel dopĺňať  úlohu č.3 - pripraviť výberové konanie, nakoľko táto má byť zadáná 
vedeniu mesta .
Primátor mesta vyzval za hlasovanie k návrhu poslanca Šeptáka.
Za: 16 (Hritz, Lisý, Husár, Tonkovič, Hollý, Petrovič, Uhrinová, Madola, Dubajová, 
Boršč, Záchenský, Chládek, Galaba, Šepták, Klučiar, Rumanko)
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Primátor mesta  skonštatoval, že predložený návrh bol schválený 

K bodu 54
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/ 

Primátor mesta – uviedol, že Mestská rada prerokovala návrh a odporučila predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a požiadal Mgr. Horváta, vedúceho oddelenia 
vnútornej správy a služieb občanom, aby podal informáciu k predloženému bodu.
Mgr. Horvát – uviedol, že dňa 15. mája 2013 bola na Mestský úrad v Zlatých 
Moravciach doručená žiadosť Spolku Srbov na Slovensku v ktorej náš žiadajú 
o pomenovanie jednej z ulíc v Meste Zlaté Moravce ako „Srbská“(ulica). Toto dávame 
Mestskému zastupiteľstvu na vedomie.
Primátor mesta – otvoril diskusiu k bodu rokovania.

Primátor mesta -  dal hlasovať za predložený návrh uznesenia 
Za:13(Hritz, Husár, Tonkovič, Petrovič, Uhrinová, Madola, Dubajová, Boršč, Záchenský, 
Chládek, Rumanko, Galaba, Šepták)
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Hollý, Lisý)
Primátor mesta  skonštatoval, že predložená žiadosť  bola daná MsZ na vedomie . 



K bodu 55
Vystúpenia občanov

Primátor mesta – požiadal občanov, ktorí chcú vystúpiť, aby predstúpili.

Ing. Lisá –  poukázala na to, že vlastní psíka malého bytového, za ktorého platí 35€ , čiže 
ona si svoju povinnosť plní. Požiadala mesto aby pre daňovníkov, ktorí si riadne plnia 
svoje povinnosti boli zabezpečené sáčky, prípadne lopatka s metličkou. Dodala, že 
potrebné je po meste aj umiestniť smetné koše určené na takýto odpad. Ďalej podala 
informácie, ktoré sa týkali budúcnosti Stavebného úradu, nakoľko má informácie že 
v štátnej správe budú pravdepodobne zmeny, ktoré sa budú týkať aj Zlatých Moraviec. 
Pani Jahnová -  uviedla výhrady voči bytovým domom na Ďatelinisku. Poukazovala na 
problémy, ktoré im táto stavba priniesla. Nepáči sa jej prístup vedenia mesta k riešeniu 
ich problémov a opakovane vyjadrila svoju nespokojnosť so situáciou.
K uvedenému jej bolo odpovedané , že táto problematika bola preverená ako Mestom 
Zlaté Moravce , tak aj Krajským stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie potvrdil.
 

K bodu 56 
Rôzne
Primátor mesta – požiadal poslancov ak majú nejaký návrh k tomuto bodu môžu ho 
predniesť.

Poslanec Hollý – uviedol, že víta  že sa zjednosmernila doprava na ulici Mojmírovej a 
Kalinčiakovej, aj keď už na to počul veľa nespokojnosti, ale na čo by chcel poukázať on 
je, že tá cesta je rozbitá a na miestach kde sú umiestnené kanály sú veľké rozdiely medzi 
cestou a kanálmi. Požiadal o riešenie.
Poslankyňa Dubajová – tlmočila požiadavku občana Dušana Pavloviča. Jedná sa o ulicu 
Pribinovu, kde v časti kde sú potraviny, žiada zabezpečiť prechod pre chodcov, nakoľko 
má zdravotné problémy a doprava na tejto ulici je stále hustejšia je niekedy problém 
prejsť na druhú stranu. Ďalej požiadal či by sa dalo zo strany mesta vyzvať súkromnú 
spoločnosť, ktorá prevádzkuje potraviny, aby zabezpečil nejaké zábradlie pri vchode. 
Ďalšiu požiadavku, ktorú tlmočila poslankyňa Dubajová bolo umiestnenie lavičky na 
zastávke MAD pri  hlavnej pošte. Problémy mu robí aj vystupovanie a nastupovanie  pri 
poliklinike nakoľko v miestach autobusovej zastávky parkujú so svojimi autami 
návštevníci polikliniky, čím autobus nezastaví na tom istom mieste, čo mu robí problémy. 
Ako poslednú pripomienku v jeho mene uviedla, či mesto neuvažuje pre ľudí ako je on 
zriadiť sociálny taxík. 
Poslanec Husár -  uviedol, že chce tlmočiť poďakovanie Technickým službám od 
obyvateľov Duklianskej (3, 5,7 ), ktorí sú vďační za vytvorenie priestoru na parkovanie. 
Prednosta MsÚ -  informoval o výsledku požiadavky, ktorá bola dnes predložená 
poslancom v písomnej forme na vyjadrenie, či v rámci šetrenia kancelárskeho papiera, 
tlače, tonera ako aj pracovnej sily, nemôžu im byť materiály ku komisiám a zasadnutiam 



MR, MsZ zasielané elektronickou formou a umiestňované na oficiálnej stránke mesta. 
Výsledkom tohto prieskumu je, že väčšina z Vás žiada aj naďalej materiály v tlačenej 
forme. Nesúhlasili  13 poslanci, súhlasili 5 poslanci, 6 poslanci požiadali o zasielanie 
materiálov elektronicky ako aj v písomnej forme. Poukázal na to, že vedenie mesta sa 
snaží o šetrenie, s čím apelujú aj na zamestnancov MsÚ, nakoľko bol krátený rozpočet 
v rôznych položkách. Následne poukázal na výšku nákladov, ktoré boli na dnešné MsZ  
a dodal , že by bol rád, keby zo strany poslancov našiel pochopenie.
Poslankyňa Vicianová -  uviedla, že trvá na tom, aby jej materiály boli zasielané 
elektronicky, aj v tlačenej forme.  
Poslanec Galaba – tiež žiada o materiály v tlačenej forme. 
Poslanec Klučiar –  uviedol výhrady voči doručeniu posledných materiálov na MsZ.
Poslanec Klučiar -   poukázal na to, že v minulosti bolo sľúbené , že sa spraví prieskum  
ceny notebookov, ktoré sa  porovnajú  s finančnými nákladmi tlačených materiálov, na 
základe čoho sa vyberie ekonomickejšia alternatíva. 
Prednosta MsÚ –  uviedol, že takýto materiál dá spracovať a s výsledkom poslancov 
oboznámi.   
Poslanec Lisý -  vyslovil výhrady voči riešeniu dopravy  zjednosmerním ulíc Mojmírova, 
Kalinčiakova. Uviedol, že uvedené sa dalo riešiť aj inak. 
Primátor mesta – uviedol, že takéto riešenie navrhol dopravný inžinier, ktorí sa tejto 
problematike rozumie. 
Poslanec Tonkovič -  uviedol, že oznamy , ktoré sú hlásené v mestskom rozhlase sa 
nedostávajú do mestskej časti Chyzerovce. Požiadal, aby všetky informácie, ktoré budú 
hlásené z Mestského úradu boli zaslané aj do Chyzeroviec na vyhlásenie. 
Poslanec Rumanko -  uviedol, že touto cestou by chcel poďakovať pánovi Hudákovi, 
ktorý konečne doriešil dopravnú situáciu na ulici Mojmírovej, Kalinčiakovej, ktorá bola 
už neúnosná. Uviedol, že ľudia majú možno problém, ale zvyknú si a neskôr to ocenia.  

K bodu 57 
Diskusia
Primátor mesta – odovzdal slovo poslancom.
K uvedenému bodu nebol diskusný príspevok

K bodu 58 
Interpelácie poslancov
Primátor mesta - poprosil poslancov, ktorí chcú predložiť svoje interpelácie, aby  
sa prihlásili. 

Poslanec  Petrovič -   interpeloval 
Technické služby mesta  - na ulici Čajkovské  a Holého nejde rozhlas, žiada  zabezpečiť 
opravu
Technické služby mesta  -  občania na ulici Čajkovského požiadali či by sa na ich ulici 



nemohlo pozametať . (ručne - verejnoprospešný pracovníci)

Poslankyňa Uhrinová  - interpelovala 
Oddelenie projektov a propagácie mesta  -  požiadala o zoznam a náplne práce 
aktivačných pracovníkov, ktorí sú zamestnaní cez projekt Úradu práce ako aj meno 
zodpovedného pracovníka, ktorý ich má na starosti a kontroluje ich činnosť.  
Uvedené zdôvodnila, že občania mesta ani ona nevidia činnosť týchto ľudí. 

Ing. Košút – odpovedal, že administratívne týchto pracovníkov majú na starosti 
zamestnanci oddelenia projektov a propagácie mesta - Ing. Šutková a pán Buš,  
v súčasnosti evidujeme cca 50 aktivačných pracovníkov, ktorých koordinuje zamestnanec 
Technických služieb, kde  riaditeľ Technických služieb zadáva úlohy, či už čistenie 
verejných priestranstiev a podobne.  

Poslankyňa Uhrinová – uviedla, že pravdepodobne kontrolná činnosť v teréne nie je 
dobrá, takže by požiadala v tomto smere zlepšenie.

Záhradnícke služby mesta, Marián Tomajko – opýtala sa, či riaditeľ mestského podniku  
urobil nejaké opatrenia na zabránenie zvyšovania dlhu Záhradníckych služieb mesta ako 
aj,  čo sa prijalo na nápravu tej obrovskej kritiky ktorá tu bola.

Marián Tomajko – uviedol, že opatrenia robí stále. Bola požiadavka na zníženie 
zamestnancov, ktorých znížil, rozpočet neovplyvní,  prácu je potrebné vykonať, takže 
šetriť môže len na mzdách, ktoré majú zamestnanci aj tak minimálne. Podotkol, že tie 
dlhy sú tu dlhé časy a nikto to nerieši. Toto hovorí stále. 

Bc. Nociara – sa opýtala na otázku  ohľadne výstavby štvorlístka, čo vyplynulo aj zo 
zasadnutia komisie, kde riešili bytovú otázku v Zlatých Moravciach, nakoľko zoznam 
žiadateľov je dlhý. Uviedla, že komisiu bol pozvaný aj Bc. Nociar, ale nakoľko sa vtedy 
nemohol zúčastniť, pred komisiou vystúpil Mgr. Šíra, ktorý predniesol krátke stanovisko  
k výstavbe tohto obytného domu. 
Požiadala o vyjadrenie ako sa bude riešiť bytová problematika v meste Zlaté Moravce. 

Bc. Nociar – uviedol, že od zasadnutia komisie ubehlo dva týždne a nič nové sa v tomto 
smere neudialo. Za stanoviskom, ktoré bolo predložené na tejto komisii si stojí.
Poslankyňa Uhrinová – podotkla, že  za projekt na výstavbu obytných domov dalo mesto 
pár tisíc eur, čo teraz s tým.
Bc. Nociar – uviedol, že projekt platí, je vydané územné a stavebné povolenie. Toto 
povolenie je platné 2 roky.



Poslankyňa Uhrinová – sa opýtala, že čo v prípade, že sa nebude do vtedy stavať, či sa 
hľadá aj nejaká iná lokalita na výstavbu.
Bc. Nociar – uviedol, že ak sa nebude stavať, tak sa predĺži stavebné povolenie. Lokalita 
je nájdená, lokalita je vyčlenená a zmenami v ÚPN, lokalita platí. 
Poslankyňa Uhrinová – požiadala, celú túto informáciu v písomnom znení plus v prípade 
ak sa nebude stavať návrh inej lokality. 

Poslanec Rumanko -  interpeloval
Vedenie mesta  - uviedol, že na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v Prílepoch 
žiadal vedenie mesta o vypracovanie programu, v ktorom by boli uvedené detailnejšie  
informácie o investičných akciách od zrodu až po jednotlivých krokoch k dokončeniu. 
(vyhlásenie súťaže, vyhodnotenie, číslo uznesenia, podpísanie zmlúv, dodatkov, 
vyplatenie faktúr atď.) Jednoducho, aby poslanci mali prehľad o všetkých investičných 
akciách. 
Podotkol, že dodnes nedostal nijakú odpoveď  a preto opätovne žiada o vypracovanie 
takéhoto kontrolného systému, ktorý by určite pomohol aj úradníkom. 

JUDr. Vozárová – sa vyjadrila, že vtedy to bola požiadavka od pána poslanca a nie 
interpelácia. Ďalej dodala ,že má o uvedenom nereálnu predstavu, nakoľko aby sme takto 
podrobne  viedli evidenciu takýchto informácií, ktoré sa musia spracovať, sumarizovať 
a dávať do tabuľky museli by sme zamestnať jedného človeka , ktorý by sa venoval iba 
tomuto, nakoľko pracovníci na Mestskom úrade sú tak pracovne vyťažený, že na toto im 
neostáva čas. Ďalej uviedla, že čo sa týka zverejňovania informácií, my všetky tieto 
informácie zverejňujeme, či  verejné obstarávania nad hodnotu tisíc eur, ktoré zo zákona 
zverejňujeme - vysúťaženého úspešného uchádzača, sumu , všetky objednávky, všetky 
faktúry, všetky zmluvy. Dodala, že mesto podáva informácie, myslí si že je transparentné, 
prístup má každý, takže nie je dôvod, aby sme zamestnávali človeka, ktorý by tieto 
informácie sumarizoval, dával do kopy. 
 
Poslanec Rumanko – uviedol, že sa pýtal pána primátora. Dodal, že nie každý poslanec 
má čas vyhľadávať pracne tieto informácie na stránke mesta. Následne sa opýtal, prečo 
pri niektorých odkazoch na stránke mesta je odvolanie na Dataland. 

JUDr. Vozárová – uviedla, že nakoľko niektoré informácie sú zabezpečené elektronicky 
a aby sa nemuseli pracne nahadzovať, tak sa abstrahujú z rôznych oddelení cez systém, 
ktorý zabezpečuje táto firma. 

Zástupca primátora – uviedol, že vie čo pán poslanec Rumanko požaduje, ale on to 
hodnotí ako zle zadanú požiadavku voči Mestskému úradu. Uviedol, že zadanie je príliš 
všeobecné, potrebné je presné zadanie. Navrhuje definovať požiadavku presne. 



Prednosta MsÚ – informoval, že na základe zmien niektorých zákonov mestu vyplývajú 
a vyplynú určité povinnosti, ktoré bude musieť mesto zabezpečiť. Z oddelenia výstavby 
ako aj z oddelenia projektov a propagácie mesta dostal požiadavku o navýšenie jedného 
pracovného miesta na každom z tohto oddelení, nakoľko agendu, ktorá im týmto pribudla 
nie je možné stíhať. Uviedol, že riešiť sa to bude jedným pracovníkom, ktorý by mal na 
starosti agendu z obidvoch oddelení, akurát sa musí doriešiť začlenenie, pod ktoré 
oddelenie bude patriť. Hľadáme najmenej bolestivé riešenie, aby to nezaťažilo rozpočet 
mesta. Chceme zamestnať pracovníka cez projekt v rámci absolventskej praxe, ktorý 
bude kumulovať na obidvoch oddeleniach a časť mzdy bude hradená štátom. 
Dodal, že týmto chcel poukázať na to, že skutočne ak by sme chceli naplniť požiadavku 
v takom rozsahu ako pán poslanec žiada, museli by sme zamestnať ďalšieho človeka so 
mzdovými nákladmi. Uviedol, že by bolo dobré konkretizovať požiadavky a dodať 
v písomnej forme a  niektorým požiadavkám možno budeme môcť vyhovieť v rámci 
našich možností. 

Poslanec Rumanko – predniesol požiadavku na prednostu MsÚ, aby dohliadol na to, že  
zasadnutia takéhoto rozsahu by sa mali organizovať v inom čase, napríklad  o 10hod. 
o 11 hod. , ale nie o 15 hod. 

Primátor mesta - poukázal na to, že poslancom už bolo navrhnuté, aby Mestské 
zastupiteľstvá sa konali od rána, tak ako to je napríklad v Nitre. 

Poslanec Rumanko – oponoval, že pred Mestským zastupiteľstvom zasadá Mestská rada, 
tam by sa mal dohodnúť čas, na základe nejakých podnetov (horúčava, veľa bodov, 
očakávané rozsiahle rozpravy, atď) a prispôsobiť tomu hodinu začiatku  zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva. Sedia tam poslanci, takže mesto môže navrhnúť a dohodnúť sa 
s nimi o prípadných zmenách. 

Prednosta MsÚ – uviedol, že zo strany mesta takéto riešenie bude iba vítané 
a v budúcnosti, ak bude takto rozsiahly program rokovania MsZ , určite to bude 
navrhnuté.

Poslanec Madola –  interpeloval 

 Vedúceho oddelenia vnútornej správy a služieb občanov – opýtal sa či je nutné, aby 
relácie vysielané mestským rozhlasom chodili pred obedom, pretože veľa ľudí spí po 
nočnej a ruší ich to.  Požiadal o zváženie či by nestačilo, aby mestský rozhlas hlásil len 
v poobedňajších hodinách. 



K bodu 59 
Schválenie uznesenia
Primátor mesta – požiadal návrhovú komisiu, aby informovala mestské zastupiteľstvo 
o prijatých  uzneseniach z dnešného rokovania.

Uznesenie č. 561/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Určenie zapisovateľky
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
určenie zapisovateľky a
b e r i e   n a   v e d o m i e
že Silvia Švajčíková bola určená za zapisovateľku zápisnice na 24. zasadnutí MZ 
konaného dňa 20.06.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 20.06.2013

                         Ing. Peter 
Lednár, CSc.

                            primátor mesta



                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ

Uznesenie č. 562/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013

Určenie overovateľov zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
určenie overovateľov zápisnice
b e r i e   n a   v e d o m i e
overovateľov zápisnice: p. poslanca Mgr. Pavla Šeptáka  a p. poslanca  Jozefa Tonkoviča

V Zlatých Moravciach, dňa 20.06.2013

                         Ing. Peter 
Lednár, CSc.

                            primátor mesta



                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                                          prednosta MsÚ

Uznesenie č. 563/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––
Schválenie návrhovej komisie  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh na voľbu návrhovej komisie
v o l í
za predsedu návrhovej komisie: p. poslanca PaedDr. Pavla Petroviča  za členov: p. 
poslanca  PaedDr. Dušana Husára a p. poslanca Ing. Petra Hollého

V Zlatých Moravciach, dňa 20.06.2013

 
                         Ing. Peter 



Lednár, CSc.
                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ

Uznesenie č. 564/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schválenie programu zasadnutia  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
program zasadnutia 24. MZ
s ch v a ľ u j e 
program zasadnutia 24. MZ s nasledujúcimi zmenami:

primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc. zaradenie bodu: Návrh na financovanie  
výdavkov súvisiacich so zabezpečením a priebehom osláv 900. výročia prvej písomnje 
zmienky o meste Zlaté Moravce, za bod 10 pôvodného programu



p. poslanca PaedDr. Husára zaradenie bodu: Informácia o Požitavskej futbalovej 
akadémie, za  bod 9 pôvodného programu
p. poslanca Mgr. Galabu zaradenie bodu: Návrh na financovanie rekonštrukcie vonkajšej 
a vnútornej kanalizácie v ZŠ Mojmírova, za bod 24 pôvodného programu
p. poslanec Petrovič zaradenie bodu: Návrh na odpredaj nehnuteľností majetku vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) pozemkov, na ktorých sa nachádzajú 
stavby garáží vo vlastníctve žiadateľov, ktoré sa nachádzajú v lokalite Nábrežie za 
Majerom v Zlatých Moravciach, za bod 43 pôvodného programu
p. poslankyňa Dubajová - Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre 
príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby, p.o., za bod 22 pôvodného programu

V Zlatých Moravciach, dňa 20.06.2013

                         Ing. Peter 
Lednár, CSc.

                            primátor mesta

                                                                                             Mgr. Roman Šíra
                                                                              prednosta MsÚ

Uznesenie č. 565/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 
Návrh na financovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečením a priebehom osláv 
900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh  na financovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečením a priebehom osláv 
900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce
návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013



s c h v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením takto: 
Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu kód zdroja 41:
PR 8.4 FK 08.1.0.   642   Rekreačné a športové služby (transfer nezisk.právn.osobám) -  
10.000,00 €
PR 8.2 FK 08.2.0.9 637   Ostatné kultúrne služby – služby +  
10.000,00 €

(kultúrne podujatia – oslavy 900.výročia mesta)

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
                 primátor mesta

    Mgr. Roman Šíra
      prednosta MsÚ

Uznesenie č. 566/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012



stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2012
správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2012
návrh na prídel do Rezervného fondu mesta
návrh na prevod finančných prostriedkov na účelový účet finančnej zábezpeky bytovka Tekovská
b e r i e   n a    v e d o m i e 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012
správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky za rok 2012
s c h v a ľ u j e
celoročné hospodárenie Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 bez výhrad
Prídel do Rezervného fondu vo výške 16.629,75 €.
Zriadenie účelového účtu na finančnú zábezpeku nájomníkov za bytovku Tekovská  vo výške 

201.227 € 

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 567/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za 
rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 



20.06.2013
p r e r o k o v a l o
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za rok 
2012
b e r i e    n a   v e d o m i e 
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach za rok 
2012

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 568/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 



Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za 
rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok 
2012
b e r i e    n a   v e d o m i e 
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach za rok 
2012

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 569/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 



konaného dňa   20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za 
rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za rok 
2012
b e r i e    n a   v e d o m i e 
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach za rok 
2012

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č.  570/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2012
b e r i e    n a   v e d o m i e 
plnenie rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy v Zlatých 
Moravciach za rok 2012

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č.  571/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca Dr.Sc. Zlaté Moravce za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Mestská 

nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e 

Hospodárenie príspevkovej organizácie  Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 s výhradou: Mestskému zastupiteľstvu nebola k   správe 
o hospodárení predložená správa auditora
Opatrenie: predložiť správu audítora do konca mesiaca 30.06. 2013

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 nasledovne:

Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 429,17 € bude použitý na úhradu 
straty v hlavnej činnosti.
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
292.507,97€ nasledovne:

- z rezervného fondu vo výške 50,35 €
- zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 429,17 €
- z kladného nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo 
výške 

           292.028,45 € 
Prideliť nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov vo výške 
327.215,56 € do rezervného fondu.

u k l a d á
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
T (termín kontroly): 30.07.2013
K: MsZ

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013



            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č.  572/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 

Hospodárenie príspevkovej organizácie  Mestské stredisko kultúry a   športu, p. o. Zlaté 
Moravce za rok 2012 bez výhrad
Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce za rok 2012 nasledovne:
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 7.203,44 € 
vysporiadať z rezervného fondu.

Prideliť nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov vo výške 7.224,42 € 
do rezervného fondu.

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013



            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 573/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m. p. za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
m. p. za rok 2012
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m. p. 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Službyt 
Zlaté Moravce, m. p.  
b e r i e    n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Službyt 
Zlaté Moravce, m. p.  
s ch v a ľ u j e 

Hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012         
s výhradou:
Službyt Zlaté Moravce , m.p. vykázal stratu hospodárenia za podnikateľskú činnosť  

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m. p. za rok 2012 nasledovne:
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
43.568,98€ vysporiadať nasledovne:
- z rezervného fondu vo výške 1.121,46 €
- z účtu 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 
  42.447,52 € 
Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo 
výške 35.384,69 € z účtu 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 



rokov. 
u k l a d á
a)  štatutárovi organizácie zabezpečiť kladný výsledok hospodárenia za podnikateľskú   
     činnosť k 30.09.2013
b) štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
T (termín kontroly): na ďaľšie zasadnutie MZ 
K: MsZ
    
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

       Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                  Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č.  574/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Technické 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
b e r i e    n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky Technické 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. 
s ch v a ľ u j e 

Hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za 
rok 2012 s výhradou:
k prevádzkovaniu neefektívneho strediska „Kvetinárstvo“

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 nasledovne:
Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4.119,63 € bude použitý na úhradu 
straty v hlavnej činnosti.
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 
198.464,96€ vysporiadať nasledovne:

- zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 4.119,63 €



- z kladného nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo 
výške 

            164.561,37 € 
Neuhradená strata vo výške 29.783,96 € bude zaúčtovaná na účet 428-nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov.
u k l a d á
a) zabezpečiť hospodárenie organizácie tak, aby orgaznizácia dosiahla k 31.12. 2013        
    kladný výsledok hospodárenia 
b) štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
T (termín kontroly): na ďaľšie zasadnutie MZ
K: MsZ

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013           Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

     Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

                 
Uznesenie č.  575/2013

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa   20.06.2013

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
b e r i e    n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 účtovnej jednotky 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.
s ch v a ľ u j e 

Hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p.  
za rok 2012 bez výhrad
Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2012 nasledovne:

Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4.159,26 € bude použitý na 
úhradu straty v hlavnej činnosti.
Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti po zdanení, ktorým je strata vo výške 



14.120,00 € nasledovne:
- z rezervného fondu vo výške 2.540,80 €
- zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 4.159,26 €
- z kladného nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo 
výške 
  7.419,94 € 

Prideliť nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov vo výške 7.132,02 € 
do rezervného fondu.
u k l a d á
štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora 
T (termín kontroly): na ďaľšie zasadnutie MZ
K: MsZ

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013             
Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

    Mgr. Roman Šíra
                    prednosta MsÚ

                 

Uznesenie č. 576/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh  Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2012
s c h v a ľ u j e  
Konsolidovanú výročnú správu mesta Zlaté Moravce za rok 2012

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta



                 Mgr. Roman Šíra
                    prednosta MsÚ

Uznesenie č. 577/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
MSKaŠ, p.o.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
MSKaŠ, p. o.
s c h v a ľ u j e  
zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. 
z rozpočtu zriaďovateľa o 8.000 € s účelovým určením na úhradu energií vo výške 3.400 
€ a na údržbu a opravy budov vo výške 4.600 €

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013



            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie  č. 578/2013
z 24.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného  dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________
___

Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby, p.o.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o 
Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu 
Záhradnícke služby, p.o.
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e 
zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby, p.o. z prebytku 
rozpočtu zriadovateľa o 15 000 € na úhradu prevádzkových nákladov



V Zlatých Moravciach   dňa   20.06.2013

                Ing.  Peter    Lednár,   CSc.
          primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 579/2013
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 6/2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 6/2013
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 6/2013 v zmysle 
ustanovenia § 14 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 



a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí 
prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 580/2013 
z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného dňa 20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.6.2013 
p r e r o k o v a l o
návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013



s c h v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 7/2013 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v týchto bodoch rozpočtového opatrenia  I., II., III., IV. a VI. 

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie  č. 581/2013
z 24.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného  dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________
___
Návrh na financovanie  rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizácie v ZŠ 
Mojmírova



Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o 
Návrh na financovanie  rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizácie v ZŠ Mojmírova
s  c  h  v  a  ľ  u  j  e 
financovanie rekonštrukcie vonkajšej a vnútornej kanalizácie v ZŠ Mojmírova použitím 
úverových zdrojov z prevzatého úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. na rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 51 617,87 EUR.

V Zlatých Moravciach   dňa   20.06.2013

                Ing.  Peter    Lednár,   CSc.
          primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 582/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013



–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o

návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených mestom na vybudovanie energetických zariadení

návrh prílohy č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve 
o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na 
realizáciu zemného rigolu na ul. Nová v m.č. Prílepy 

s ch v a ľ u j e 
použitie finančných prostriedkov za finančnú kompenzáciu nákladov obcí na 
vybudované energetické zariadenia vo výške 17.020,88 € na realizáciu zemného 
rigolu na ul. Nová v m.č. Prílepy 

prílohu č. D2 k dodatku č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 07/2004/608 so zmenou účelu na realizáciu zemného 
rigolu v m.č. Prílepy na ul. Nová
zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 nasledovne:
Úprava v príjmovej časti rozpočtu (kód zdroja 60):
312005 - Transfer v rámci verejnej správy z FNM SR +   17.020,88 €
Úprava vo výdavkovej časti rozpočtu (kód zdroja 60):
06.2.0   717002 – Rekonštrukcie a modernizácie +   17.020,88 €

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 583/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Schválenie zverenia majetku mesta do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, 
Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh  na zverenie majetku mesta „Rekonštrukcia ÚK – PAVILÓN „B“ do správy 
Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce
z v e r u j e
s účinnosťou od 1. 7. 2013 do správy Základnej školy, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté 
Moravce, IČO: 37865056,  nasledovný majetok mesta:
Základná škola Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce, Rekonštrukcia ÚK – PAVILÓN „B“,
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 2491/12, v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, 
okres Zlaté Moravce, evidovaný na LV č. 3453 vedenom správou katastra v Zlatých 
Moravciach s obstarávacou cenou: 11 794,39 eur.

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 584/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v 
predloženom znení.

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 585/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov
na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2013 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na 
území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 586/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

                                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                 primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č.  587/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
VZN mesta Zlaté Moravce č.5/2013 o zákaze  podávania a požívania alkoholických  
nápojov na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2013 o zákaze  podávania a požívania 
alkoholických  nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2013 o zákaze  podávania a požívania alkoholických  
nápojov na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013
                                                                 

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                  primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 588/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2013 o udržiavaní čistoty verejných 
priestranstiev
na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2013 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev 
na území mesta Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2013 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev na 
území mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich návrhov

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 589/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie 
schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie 
schodnosti chodníkov na území mesta Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č.7/2013 o úprave povinností na zabezpečenie schodnosti 
chodníkov na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra



        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 590/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 
verejnej zelene v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene v meste Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2013 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene      
v meste Zlaté Moravce v predloženom znení

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

                                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.

                                                                  primátor mesta



                                Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 591/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Schválenie Dodatku č. 1  k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania 
mestských bytov v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh na schválenie Dodatku č. 1  k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady 
prideľovania mestských bytov v meste Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 1  k VZN č. 1/2006, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských 
bytov v meste Zlaté Moravce v predloženom znení



V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č.  592/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Voľba prísediaceho pre Okresný súd Nitra
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh na voľbu Emílie Baňasovej, bytom Odbojárov 5, Zlaté Moravce za prísediaceho 
pre Okresný súd Nitra na obdobie rokov 2013-2017
v o l í 
Emíliu Baňasovú, bytom Odbojárov 5, Zlaté Moravce za prísediaceho pre Okresný súd 



Nitra na obdobie rokov 2013-2017

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
      primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

                                          

Uznesenie č. 593/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 a návrh 
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o



1/   Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 
2/   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013 a
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 a
s ch v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2013

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

            Ing. Peter Lednár, CSc.
     primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 594/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013

Návrh   na  schválenie   vecného bremena  na  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce  /povinný z vecného bremena  -  LV č. 1361/ -  na  pozemku parcely 



KN registra „E“, č. parcely 438 (druh pozemku: orná pôda; celková výmera 10 710 
m²) , ktorá sa nachádza v  k. ú. Hoňovce  pre tretiu osobu  –   oprávneného:  SPP – 
distribúcia, a.s.,  spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí a v práve  
prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení (investor:  ViOn, a.s.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh  na schválenie vecného bremena a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena  na  
nehnuteľnosti  vo  výlučnom vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č. 1361) -  na 
pozemku   KN registra „E“, č. parcely 438 (druh pozemku: orná pôda, celková výmera: 
10 710 m²), ktorý sa nachádza v katastrálnom území  Hoňovce v prospech tretej osoby 
ako oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s. (investor  -  ViOn, a.s.), 
ktoré  spočíva v povinnosti povinného  Mesta Zlaté Moravce strpieť na uvedenej 
nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného 
z vecného bremena a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom a strpieť prechod 
a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť 
s ch v a ľ u j e 
a) návrh zmluvy o  zriadení  vecného bremena  podľa ustanovenia § 50  v spojení 
s ustanovením § 151 n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Mesto Zlaté Moravce, zastúpené Ing. 
Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta, sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 00308676  ako povinným z vecného bremena, investorom:  ViOn, a.s.,  zastúpená  
Viliamom  Ondrejkom, predsedom predstavenstva, sídlo: Továrenská č. 64, 953 01 Zlaté 
Moravce, Registrácia v OR OS  Nitra, Oddiel Sa, Vl.č.1044/N, IČO: 36 526 185 a treťou 
osobou ako oprávneným z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava, IČO:  35 910 739, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena  na  
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č. 1361)  -  na 
pozemku KN registra „E“, č. parcely  438 (druh pozemku: orná pôda, celková výmera: 
10 710 m²), ktorý sa nachádza v katastrálnom území  Hoňovce, a ktoré  spočíva 
v povinnosti Mesta Zlaté Moravce  ako povinného strpieť na špecifikovanej 
nehnuteľnosti:
- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného 
bremena a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom  č. 22/2012 na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 21.12.2012, 
vyhotoveným Ing. Martinom Ondriašom - GEPRON, Kopanická 283, 951 93 
Machulince, IČO 44851553, úradne overeným Správou katastra Zlaté Moravce pod č. 
14/2013 dňa 25.1.2013  
a
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 



účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa 
v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť,
pričom
b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia odplatne za 
jednorazovú  náhradu  stanovenú  Znaleckým  posudkom č. 20/2013,   ktorý   vyhotovil   
Ing.  Blažej Líška, Bazovského 2351/20, 955 03 Topoľčany, a táto jednorazová náhrada 
predstavuje sumu 155,– € (slovom jedenstopäťdesiatpäť Eur) /jednorazovú náhradu za 
zriadenie vecného bremena je povinný poskytnúť povinnému z vecného bremena investor 
a to v lehote do 60 dní odo dňa, kedy bude investorovi doručené rozhodnutie príslušnej 
správy katastra o vklade vecného bremena do  katastra  nehnuteľností v prospech tretej 
osoby – oprávneného z vecného bremena/.
u k l a d á
vedúcej oddelenia správy majetku mesta zabezpečiť uzatvorenie   zmluvy  o  zriadení  
vecného bremena   podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia
 s p l n o m o c n u j e 
primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním  Zmluvy  o  zriadení  vecného bremena   
podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

                                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.

                                                                  primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 595/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 



konaného dňa   20.06.2013

Návrh  na  schválenie spôsobu  prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. 
parcely  1916/8 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  
685  m²)  o výmere   cca  82 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   
Námestí  Hrdinov  v  Zlatých Moravciach 
pre  obchodnú  spoločnosť   PAČ  ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   
Emilom Rajtarom,  sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:    
44 232 250,    Registrácia  v  OR  OS  Nitra,   Oddiel:  Sro,   Vložka  č.:    22893/N
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 
138/1991 Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
návrh  na  schválenie spôsobu  prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce (LV č. 3453)  -  časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  
1916/8 (druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  685  m²)  
o výmere   cca  82 m²,  ktorý sa nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Námestí  
Hrdinov  v  Zlatých Moravciach 
pre  obchodnú  spoločnosť   PAČ  ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   
Emilom Rajtarom,  sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:    
44 232 250,    Registrácia  v  OR  OS  Nitra,   Oddiel:  Sro,   Vložka  č.:    22893/N
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 
Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov
Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku /pozemok 
parcely KN registra „C“, č. parcely 1485/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere  519 m²/    a  stavbe  /stavba so súpisným číslom  293, druh stavby: dom 
postavenej na tejto parcele/  vo vlastníctve  obchodnej spoločnosti  PAČ ŽITAVA, s.r.o.  
zastúpenej  konateľom  spoločnosti   Emilom Rajtarom  (LV č.  7590)
s ch v a ľ u j e 
spôsob prevodu nehnuteľného  majetku  vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce (LV č. 
3453)  -    spôsob prevodu časti  pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  1916/8 
(druh pozemku:     zastavané plochy a nádvoria;    celková výmera:  685  m²)  o výmere   
cca  82 m²,  ktorý   sa    nachádza    v    k. ú.    Zlaté    Moravce    na   Námestí  Hrdinov  
v  Zlatých Moravciach 
pre  obchodnú  spoločnosť   PAČ  ŽITAVA, s.r.o. zastúpenú konateľom spoločnosti   
Emilom Rajtarom,  sídlo:  Námestie hrdinov  4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:    
44 232 250,    Registrácia  v  OR  OS  Nitra,   Oddiel:  Sro,   Vložka  č.:    22893/N
z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 



Zb.   o majetku    obcí   v  znení neskorších predpisov

Dôvodom  hodným  osobitného zreteľa je:
uvedená časť pozemku  je   susediaca – funkčne prislúchajúca  k pozemku /pozemok 
parcely KN registra „C“, č. parcely 1485/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere  519 m²/    a  stavbe  /stavba so súpisným číslom  293, druh stavby: dom 
postavenej na tejto parcele/  vo vlastníctve  obchodnej spoločnosti  PAČ ŽITAVA, s.r.o.  
zastúpenej  konateľom  spoločnosti   Emilom Rajtarom  (LV č.  7590)

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013                                                   
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.

                                                                  primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 596/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________
___
Návrh  na   schválenie    prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce /LV 
č. 3453/   - nebytových priestorov o výmere  197,00 m²,   ktoré sa nachádzajú v k. ú. 
Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej  2 v Zlatých Moravciach – 
stavba so súpisným číslom  2077  (budova  pre školstvo, na vzdelávanie a výskum)  
na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  5792/7  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  pre   Spojenú školu  zastúpenú riaditeľkou PhDr. 
Zitou Záhorskou, sídlo: J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840  z  
dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
Návrh  na   schválenie    prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté 
Moravce /LV č. 3453/   - nebytových priestorov o výmere  197,00 m²,   ktoré sa 
nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej  2 v Zlatých 
Moravciach – stavba so súpisným číslom  2077  (budova  pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum)  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  5792/7  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria)  pre   Spojenú školu  zastúpenú riaditeľkou PhDr. Zitou 
Záhorskou, sídlo: J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840  z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov 
na dobu  5 rokov  od 01.07.2013  do  30.06.2018  za  nájomné  v zmysle  VZN č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce  v znení jeho Dodatku č. 1 
a Dodatku č. 2   -  Článok 9 ods. 1 písmeno f)  prenájom nebytových priestorov  podľa 
účelu – pre školské zariadenia  za účelom výučby  → 6,00 eur/m²/rok.
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na uzatvorenie nájmu  podľa  § 9a  ods. 9. písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  na výučbu žiakov 
Spojenej školy  so zdravotným znevýhodnením, ktorých počet prevyšuje kapacitu  
Spojenej školy na Ul. J. Kráľa 39 v Zlatých Moravciach a taktiež skutočnosť, že  Spojená 
škola zastúpená riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou, sídlo: J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 062 840  plánuje  zrealizovať rekonštrukciu hygienických zariadení 
a výmenu okien v prenajatých priestoroch na vlastné náklady. 
s ch v a ľ u j e 
3/5  väčšinou  všetkých  poslancov   prenájom  nehnuteľného majetku vo vlastníctve 



mesta  Zlaté Moravce /LV č. 3453/ - nebytových priestorov o výmere  197,00 m²,   ktoré 
sa nachádzajú v  k. ú. Zlaté Moravce v budove Materskej školy na Ul. Slnečnej 2 
v Zlatých Moravciach – stavba so súpisným číslom  2077  (budova  pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum)  na  pozemku  parcely KN registra „C“, č. parcely  5792/7  (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre   Spojenú školu  zastúpenú riaditeľkou PhDr. 
Zitou Záhorskou, sídlo: J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 34 062 840  z  dôvodu 
hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c)    zákona   č.   138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov  
za  nájomné 1,00 euro/rok  v zmysle  VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta Zlaté Moravce  v znení jeho Dodatkov  -  Článok 9 ods. 1 písmeno g), ktorý znie: 
„g) výška nájomného za nebytové priestory,   pozemky alebo iné nehnuteľnosti pre 
subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, 
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru alebo šport  majúce mimoriadny význam  pre 
rozvoj mesta Zlaté Moravce a jeho obyvateľov   -   1,00 eur/rok“.
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  na uzatvorenie nájmu  podľa  § 9a, ods. 9, písm.  
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:
využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce  na výučbu žiakov 
Spojenej školy  so zdravotným znevýhodnením, ktorých počet prevyšuje kapacitu  
Spojenej školy na Ul. J. Kráľa 39 v Zlatých Moravciach a taktiež skutočnosť, že  Spojená 
škola zastúpená riaditeľkou PhDr. Zitou Záhorskou, sídlo: J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 34 062 840  plánuje  zrealizovať rekonštrukciu hygienických zariadení 
a výmenu okien v prenajatých priestoroch na vlastné náklady. 
u k l a d á
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie   nájomnej   zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

                                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.

                                                                  primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie  č. 597/2013
z 24.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

konaného  dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________
Návrh na schválenie  prevodu   nehnuteľného majetku vo  vlastníctve   Mesta   Zlaté   
Moravce  (LV  č. 5417) – pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce /
v lokalite Nábrežie za Majerom  v   Zlatých   Moravciach/, na   ktorých    sa   
nachádzajú   budovy    garáží   vo    vlastníctve   žiadateľov:
pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  1960/48  o výmere 20 m² (druh  

pozemku:   zastavané  plochy a nádvoria)  pre Ing.  Jána Pangela a manželku  
Ing. Jitku Pangelovú

pozemok    parcely  KN registra  „C“,  č.  parcely  2457/40    o    výmere  20 m² (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre  Slavoslava  Kincela a manželku  Annu   
Kinclovú 
pozemok    parcely    KN    registra   „C“,  č.  parcely  1960/51  o výmere 20 m² (druh  
pozemku:   zastavané   plochy   a   nádvoria)   pre   Jána   Kutiša  a  manželku  Evu      
Kutišovú
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/44    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre   Ľudovíta  Lehockého  a manželku  
Alžbetu  Lehockú
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  1960/49    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Petra Kováča  a manželku  Ing.  
Marcelu  Kováčovú
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/43    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Petra Kaplána  a manželku  Janku 
Kaplánovú
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/42    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Annu  Sojákovú
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/41    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Pavla    Sládeka   a  manželku Evu 
Sládekovú 
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/38    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre Antona Valachoviča  a   manželku 
Ľudmilu  Valachovičovú 
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  1960/50    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre Mariána Danišovského  a   manželku 



Helenu  Danišovskú  
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  2457/39    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre Mikuláša Konečného  a   manželku 
Želmíru Konečnú  
pozemok parcely KN registra   „C“,    č.  parcely  1960/52    o    výmere 20 m²   (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria)  pre  Ing.  Ján  Michalíka a manželku  
Máriu   Michalíkovú
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24.zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
 p r e r o k o v a l o 
návrh na schválenie  prevodu   nehnuteľného majetku vo  vlastníctve   Mesta   Zlaté   
Moravce  (LV  č. 5417) – pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce /
v lokalite Nábrežie za Majerom  v   Zlatých   Moravciach/, na   ktorých    sa   nachádzajú   
budovy    garáží   vo    vlastníctve   žiadateľov:

■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  1960/48  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2806, vedená  na  LV č. 5332 
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Ing.  Ján Pangel,    r. Pangel,     dátum 
narodenia: 30.11.1945 a manželka  Ing. Jitka Pangelová,  r. Michálková, dátum 
narodenia: 25.  05.1947, bytom: Mojmírova  1567/1, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/40  o výmere 20 m² (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2812, vedená na LV č. 7806
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Slavoslav  Kincel, r. Kincel,     dátum 
narodenia:   02.05.1946 a manželka  Anna  Kinclová, r. Siklienková, dátum narodenia:  
28.01.1949, bytom: Mojmírova  1567/1, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok    parcely    KN   registra    „C“,   č.  parcely  1960/51  o výmere 20 m² 
(druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2787, vedená na  LV č. 5298
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Ján  Kutiš, r. Kutiš,     dátum narodenia:   
23.11.1946  a manželka  Eva  Kutišová,  r. Ďurčová, dátum narodenia:  02.08.1950,      
bytom: Mojmírova  1567/1, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok    parcely    KN   registra    „C“,   č.  parcely  2457/44  o výmere 20 m² 
(druh  
pozemku:  zastavané  plochy a nádvoria),   na    ktorom    sa    nachádza    budova     
garáže so súpisným číslom 2808, vedená na  LV č. 7804
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Ľudovít  Lehocký, r. Lehocký,  dátum 
narodenia: 20.11.1945  a   manželka  Alžbeta  Lehocká, r. Valušková, dátum narodenia: 
22.02.1949,   bytom:  Mojmírova  1567/1, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok   parcely   KN   registra   „C“,  č.   parcely   1960/49   o výmere 20 m²  
(druh  



pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže  so  
súpisným číslom 2807, vedená  na  LV č.  7802
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Peter  Kováč,  r. Kováč,  dátum narodenia: 
19.06.1974 a manželka  Ing.  Marcela  Kováčová, r. Dallošová, dátum narodenia: 
26.12.1972,   bytom:  Choča  44,   951 76  Choča
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/43  o výmere 20 m² (druh   
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže  so 
súpisným číslom 2809, vedená na  LV č. 7803
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Peter   Kaplán, r. Kaplán,  dátum narodenia: 
16.10.1961   a manželka  Janka Kaplánová, r. Kozlová, dátum narodenia: 14.04.1965,      
bytom:  Brezová  2003/4, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/42  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom   2810, vedená  na  LV č. 7801
do výlučného vlastníctva -  Anna  Sojáková, r. Magušínová,  dátum narodenia: 
01.03.1950,      bytom:   Hviezdoslavova  1732/2,  953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/41  o výmere 20 m² (druh      
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2811, vedená na  LV č. 4163
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Pavol  Sládek, r. Sládek,  dátum narodenia: 
11.06.1953  a manželka  Eva Sládeková,  r.  Šranková, dátum narodenia: 05.05.1959,      
bytom:   Hviezdoslavova  1866/60,  953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/38  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2783, vedená na LV č.  5293
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Anton  Valachovič, r. Valachovič,  dátum 
narodenia: 16.05.1951 a manželka  Ľudmila  Valachovičová, r. Beličinová, dátum 
narodenia: 01.07.1951,   bytom:   Hviezdoslavova  1848/48,  953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  1960/50  o výmere 20 m² (druh      
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2786, vedená na  LV č.  7805
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Marián  Danišovský, r. Danišovský,  dátum 
narodenia: 16.08.1950   a manželka  Helena Danišovská,  r.  Mašírová, dátum narodenia:  
12.09.1952,  bytom:   Hviezdoslavova  1732/2,   953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/39  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2785, vedená na LV č. 7431
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Mikuláš  Konečný, r. Konečný,  dátum 
narodenia: 08.11.1949 a manželka  Želmíra  Konečná, r. Bieliková, dátum narodenia:  
15.04.1957,  bytom:  Duklianska  1570/4, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  1960/52  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2788, vedená na LV č. 7800



do  bezpodielového  vlastníctva  manželov - Ing.  Ján  Michalík, r. Michalík,  dátum 
narodenia: 23.05.1946  a manželka  Mária  Michalíková, r. Fintová, dátum narodenia:  
06.11.1947,   bytom:  Hviezdoslavova  1748/14,   Zlaté Moravce
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou  za cenu 8,30 €/m2  
 s  c  h  v  a  ľ  u  j  e 
prevod   nehnuteľného majetku vo  vlastníctve   Mesta   Zlaté   Moravce  (LV  č. 5417) – 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce /v lokalite Nábrežie za Majerom  v   
Zlatých   Moravciach/, na   ktorých    sa   nachádzajú   budovy    garáží   vo    vlastníctve   
nasledovných  žiadateľov:
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  1960/48  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2806, vedená  na  LV č. 5332 
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Ing.  Ján Pangel,    r. Pangel,     dátum 
narodenia: 30.11.1945 a manželka  Ing. Jitka Pangelová,  r. Michálková, dátum 
narodenia: 25.  05.1947, bytom: Mojmírova  1567/1, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/40  o výmere 20 m² (druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2812, vedená na LV č. 7806
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Slavoslav  Kincel, r. Kincel,     dátum 
narodenia:   02.05.1946 a manželka  Anna  Kinclová, r. Siklienková, dátum narodenia:  
28.01.1949, bytom: Mojmírova  1567/1, 953 01  Zlaté Moravce

■    pozemok    parcely    KN   registra    „C“,   č.  parcely  1960/51  o výmere 20 m² 
(druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2787, vedená na  LV č. 5298
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Ján  Kutiš, r. Kutiš,     dátum narodenia:   
23.11.1946  a manželka  Eva  Kutišová,  r. Ďurčová, dátum narodenia:  02.08.1950,      
bytom: Mojmírova  1567/1, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok    parcely    KN   registra    „C“,   č.  parcely  2457/44  o výmere 20 m² 
(druh  
pozemku:  zastavané  plochy a nádvoria),   na    ktorom    sa    nachádza    budova     
garáže so súpisným číslom 2808, vedená na  LV č. 7804
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Ľudovít  Lehocký, r. Lehocký,  dátum 
narodenia: 20.11.1945  a   manželka  Alžbeta  Lehocká, r. Valušková, dátum narodenia: 
22.02.1949,   bytom:  Mojmírova  1567/1, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok   parcely   KN   registra   „C“,  č.   parcely   1960/49   o výmere 20 m²  
(druh  
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže  so  
súpisným číslom 2807, vedená  na  LV č.  7802



do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Peter  Kováč,  r. Kováč,  dátum narodenia: 
19.06.1974 a manželka  Ing.  Marcela  Kováčová, r. Dallošová, dátum narodenia: 
26.12.1972,   bytom:  Choča  44,   951 76  Choča
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/43  o výmere 20 m² (druh   
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže  so 
súpisným číslom 2809, vedená na  LV č. 7803
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Peter   Kaplán, r. Kaplán,  dátum narodenia: 
16.10.1961   a manželka  Janka Kaplánová, r. Kozlová, dátum narodenia: 14.04.1965,      
bytom:  Brezová  2003/4, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/42  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom   2810, vedená  na  LV č. 7801
do výlučného vlastníctva -  Anna  Sojáková, r. Magušínová,  dátum narodenia: 
01.03.1950,      bytom:   Hviezdoslavova  1732/2,  953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/41  o výmere 20 m² (druh      
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2811, vedená na  LV č. 4163
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Pavol  Sládek, r. Sládek,  dátum narodenia: 
11.06.1953  a manželka  Eva Sládeková,  r.  Šranková, dátum narodenia: 05.05.1959,      
bytom:   Hviezdoslavova  1866/60,  953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/38  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2783, vedená na LV č.  5293
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Anton  Valachovič, r. Valachovič,  dátum 
narodenia: 16.05.1951 a manželka  Ľudmila  Valachovičová, r. Beličinová, dátum 
narodenia: 01.07.1951,   bytom:   Hviezdoslavova  1848/48,  953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  1960/50  o výmere 20 m² (druh      
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2786, vedená na  LV č.  7805
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Marián  Danišovský, r. Danišovský,  dátum 
narodenia: 16.08.1950   a manželka  Helena Danišovská,  r.  Mašírová, dátum narodenia:  
12.09.1952,  bytom:   Hviezdoslavova  1732/2,   953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  2457/39  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2785, vedená na LV č. 7431
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov -  Mikuláš  Konečný, r. Konečný,  dátum 
narodenia: 08.11.1949 a manželka  Želmíra  Konečná, r. Bieliková, dátum narodenia:  
15.04.1957,  bytom:  Duklianska  1570/4, 953 01  Zlaté Moravce
■    pozemok parcely KN registra   „C“,  č.  parcely  1960/52  o výmere 20 m² (druh       
pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na ktorom sa nachádza budova garáže so 
súpisným číslom 2788, vedená na LV č. 7800
do  bezpodielového  vlastníctva  manželov - Ing.  Ján  Michalík, r. Michalík,  dátum 
narodenia: 23.05.1946  a manželka  Mária  Michalíková, r. Fintová, dátum narodenia:  



06.11.1947,   bytom:  Hviezdoslavova  1748/14,   Zlaté Moravce
podľa   § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov →  prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím  umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou  za cenu 8,30 €/m2  .
u  k  l  a  d  á
vedúcej oddelenia správy majetku mesta 
zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa  schvaľovacej časti uznesenia
u r č u j e 
stratu účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do  31.12.2013

V Zlatých Moravciach   dňa   20.06.2013                 
            Ing.  Peter   Lednár,   CSc.

          primátor mesta

                 Mgr. Roman Šíra   
      prednosta MsÚ

Uznesenie č. 598/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________
Návrh   na  schválenie  podmienok    obchodnej   verejnej  súťaže   prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453)  –  pozemky a stavba na 
Ul. Sládkovičovej   v   Zlatých Moravciach /stavba   súpisné  číslo   č.  460 (rodinný 
dom)    nachádzajúca sa na pozemku parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/2 
o výmere  365 m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), pozemok parcely 
KN registra „C“, č. parcely  1825/2 o výmere  365  m² (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria), pozemok parcely KN registra „C“, č. parcely  1825/1 o výmere  
1 334  m² (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria)/ a ďalej vonkajšie úpravy 
(prípojka elektriny, prípojka vody, kanalizačná prípojka, spevnené plochy asfaltové 
v časti dvora,  spevnené plochy asfaltové na betóne, oporné múry betónové vytv. 
rampu), drobné stavby (stavba prístrešku na parc. č. 1825/1, stavba skladu náradia 
na parc. KN č. 1825/2), ploty (plot oddeľujúci pozemok v čele pozemku, plot odd. 
pozemok z dvoch bočných strán od susedov) studňa na parc. KN č. 1825/1 ďalej len 
„Pozemky a stavba  na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach“   v  zmysle  §  9  
ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších 
predpisov.
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013



p r e r o k o v a l o
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže  -  odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) - 
„Pozemky a stavba  na Sládkovičovej ulici 45  v Zlatých Moravciach“, a to:
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých 
Moravciach):

parcela KN registra „C“ , číslo parcely  1825/2 o výmere  365 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 1825/1 o výmere  1 334 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),
a   stavby,   ktorá  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul.  Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach):

stavba súpisné   č. 460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na pozemku 
parcela  KN registra „C“, č.  parcely   1825/2  

a ďalej vonkajšie úpravy (prípojka elektriny, prípojka vody, kanalizačná prípojka, 
spevnené plochy asfaltové v časti dvora,  spevnené plochy asfaltové na betóne, oporné 
múry betónové vytv. rampu), drobné stavby (stavba prístrešku na parc. č. 1825/1, stavba 
skladu náradia na parc. KN č. 1825/2), ploty (plot oddeľujúci pozemok v čele pozemku, 
plot odd. pozemok z dvoch bočných strán od susedov) studňa na parc. KN č. 1825/1, 
dlhodobo  nevyužívané Mestom Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  /súťažné podmienky tvoria 
prílohu tohto uznesenia/  
 s ch v a ľ u j e 
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže -  
odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453) - „Pozemky 
a stavba  na Sládkovičovej ulici 45  v   Zlatých Moravciach“, a to  - pozemkov, ktoré sa 
nachádzajú   v    k. ú.   Zlaté Moravce (na Ul. Sládkovičovej   v  Zlatých Moravciach):

parcela KN registra „C“ , číslo parcely  1825/2 o výmere  365 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy  a  nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 1825/1 o výmere  1 334 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),
a   stavby,   ktorá  sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul.  Sládkovičovej v Zlatých 
Moravciach):

stavba súpisné   č. 460 (druh stavby:  rodinný dom)  nachádzajúca sa  na pozemku 
parcela  KN registra „C“, č.  parcely   1825/2  

a ďalej vonkajšie úpravy (prípojka elektriny, prípojka vody, kanalizačná prípojka, 
spevnené plochy asfaltové v časti dvora,  spevnené plochy asfaltové na betóne, oporné 
múry betónové vytv. rampu), drobné stavby (stavba prístrešku na parc. č. 1825/1, stavba 
skladu náradia na parc. KN č. 1825/2), ploty (plot oddeľujúci pozemok v čele pozemku, 
plot odd. pozemok z dvoch bočných strán od susedov) studňa na parc. KN č. 1825/1, 
dlhodobo  nevyužívané Mestom Zlaté Moravce  v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 



138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  /súťažné podmienky tvoria 
prílohu tohto uznesenia/  
m e n u j  e
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta  a  traja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom,  a to poslanec Miroslav  Záchenský, poslanec 
a súčasne predseda komisie  podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského 
majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,  poslanec  Mgr. Pavel  Šepták  –  člen  
vyššie  uvedenej komisie  
u k l a d á
vedúcej  oddelenia správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
zabezpečiť v termíne do 24.06.2013 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a realizovanie 
obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.08.2013 podľa schválených 
súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu 
a účel využitia 
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

V Zlatých Moravciach   dňa    20.06.2013
                Ing.  Peter    Lednár,   CSc.

          primátor mesta

      Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 599/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________
___
Návrh  na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  
majetku v podielovom spoluvlastníctve Mesta   Zlaté Moravce v podiele 
56615/100000-in  (LV č. 4537, Mesto Zlaté Moravce  v podiele  56 615/100 000 ; 
COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54,  949 01 Nitra – podiel 43 385/100 000) – 
pozemok a stavbu v súčasnosti využívané   na   podnikateľské   účely  v budove 
„Centrum ŽITAVA“ na Hviezdoslavovej ulici č. 64   v   Zlatých Moravciach -  v  
zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení 
neskorších predpisov -   návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného 
návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj  časti nehnuteľnosti v podielovom  
spoluvlastníctve   mesta Zlaté Moravce  - podiel  56615/100000-in  (LV č. 4537)“.
________________________________________________________________________



___
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj  časti nehnuteľnosti v podielovom  spoluvlastníctve   mesta Zlaté 
Moravce  - podiel  56615/100000-in  (LV č. 4537)“, a to 
pozemok, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaný v LV č. 4537  - parcela 

KN registra „C“  číslo 1078/2 o výmere 1419 m2  (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) v podiele 56615/100 000-in,
a  stavbu,  ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaná v LV č. 4537  - stavba 
súpisné   č. 2087 (druh stavby: iná stavba)  nachádzajúca sa na pozemku parcela registra 
„C“ číslo  1078/2 v podiele 56615/100 000-in
a ďalej vonkajšie úpravy (prípojka elektriny do stavby, lapoly, vodovodná prípojka, 
kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty) v súčasnosti využívané na podnikateľské účely 
v budove   „Centrum    ŽITAVA“    na   Hviezdoslavovej ulici č. 64   v   Zlatých    
Moravciach  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  
v znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/  
 s ch v a ľ u j e 
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj  časti nehnuteľnosti v podielovom  spoluvlastníctve   mesta Zlaté 
Moravce  - podiel  56615/100000-in  (LV č. 4537)“, a to 
pozemok, ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaný v LV č. 4537  - parcela 

KN registra „C“  číslo 1078/2 o výmere 1419 m2  (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria) v podiele 56615/100 000-in,
a  stavbu,  ktorá sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce a je zapísaná v LV č. 4537  - stavba 
súpisné   č. 2087 (druh stavby: iná stavba)  nachádzajúca sa na pozemku parcela registra 
„C“ číslo  1078/2 v podiele 56615/100 000-in
a ďalej vonkajšie úpravy (prípojka elektriny do stavby, lapoly, vodovodná prípojka, 
kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty) v súčasnosti využívané na podnikateľské účely 
v budove   „Centrum    ŽITAVA“    na   Hviezdoslavovej ulici č. 64   v   Zlatých    
Moravciach  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  
v znení neskorších predpisov /súťažné podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/  
m e n u j  e
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom,  a to poslanec Miroslav  Záchenský (predseda komisie  
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec  Mgr.  Pavel Šepták
u k l a d á
vedúcej  oddelenia správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
zabezpečiť v termíne do 24.06.2013 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a realizovanie 



obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.08.2013 podľa schválených 
súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu 
a účel využitia 
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

                                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.

                                                                  primátor mesta

      Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 600/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________

___

Návrh  na zrušenie   obchodnej    verejnej  súťaže  vyhlásenej za účelom  prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské     účely   na   Viničnej   ulici    č. 1   v   
Zlatých Moravciach    v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších   predpisov  na základe  schválených uznesení   



MsZ  v Zlatých Moravciach č. 452/2012  zo dňa 08.11.2012  a  č.  551/2013 zo dňa 
25.04.2013

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
Návrh  na odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve   mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453), 
a to  - pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach):

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),  

parcela KN registra „C“,  číslo parcely  2606/4 o výmere 518 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/5 o výmere 132 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2  druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2  druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/8 o výmere 501 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria,

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria
a  stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach):

stavby súpisné   č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2  stavby súpisné   č. 1873 (druh 
stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/2  
stavby súpisné   č. 3282 (druh stavby: dielne)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/3  
stavby súpisné   č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/4  
stavby súpisné   č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)  
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/5  
stavby súpisné   č. 3285 (druh stavby:  sklad)  nachádzajúcej sa na pozemku 



parcela č. 2606/6  
stavby súpisné   č. 3286 (druh stavby: sklady)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/8  
drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/12  
a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná 
studňa, vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca 
šachta, teplovodné rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu 
skladu súpisné číslo 3286, chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka)  v 
 súčasnosti využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých 
Moravciach

podľa výsledku  obchodnej verejnej súťaže
b e r i e    n a   v e d o m i e 
záverečné vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo strany vyhlasovateľa 
v zmysle ustanovenia § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka a odporúčanie komisie pre 
posúdenie súťažných návrhov zo  dňa  03.06.2013 /viď. Zápisnica /
v y u ž í v a
oprávnenie  vyhlasovateľa v súlade s bodom  10.  súťažných podmienok
r u š í
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž  zo dňa 29.04.2013  k predmetu OVS  -  výber 
najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný 
majetok mesta a to -  pozemky, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. 
Viničnej v Zlatých Moravciach):

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),  

parcela KN registra „C“,  číslo parcely  2606/4 o výmere 518 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/5 o výmere 132 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2  druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2  druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/8 o výmere 501 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria,



parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria
a stavby, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach):

stavba súpisné č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  
nachádzajúca  sa na pozemku parcela č. 2606/2  
stavba súpisné č. 3282 (druh stavby: dielne)  nachádzajúca sa na pozemku parcela 
č. 2606/3  
stavby súpisné č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)  nachádzajúca sa na 
pozemku parcela č. 2606/4  
stavba súpisné č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)  
nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 2606/5  
stavba súpisné  č. 3285 (druh stavby:  sklad)  nachádzajúca sa na pozemku parcela 
č. 2606/6  
stavba súpisné č. 3286 (druh stavby: sklady)  nachádzajúca sa na pozemku parcela 
č. 2606/8  
drobná stavba bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)  nachádzajúca  sa na 
pozemku parcela č. 2606/12  

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na 
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach,    ktorá  prebiehala do 

30.05.2013 do 13.00 hod. 
 

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

                                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                  primátor mesta

      Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ



Uznesenie č. 601/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________
___
Návrh   na  schválenie  podmienok    obchodnej    verejnej  súťaže   prevodu  
majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  (LV č. 3453) – pozemky a stavby 
v súčasnosti využívané   na   podnikateľské   účely   na   Viničnej   ulici   č. 1   v   
Zlatých Moravciach -  v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  
majetku   obcí  v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 
súťaže: „Odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)“, 
a to  - pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach):

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),  

parcela KN registra „C“,  číslo parcely  2606/4 o výmere 518 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/5 o výmere 132 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2  druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2  druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/8 o výmere 501 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria,



parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria
a  stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach):

stavby súpisné   č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2  
stavby súpisné   č. 3282 (druh stavby: dielne)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/3  
stavby súpisné   č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/4  
stavby súpisné   č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)  
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/5  
stavby súpisné   č. 3285 (druh stavby:  sklad)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/6  
stavby súpisné   č. 3286 (druh stavby: sklady)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/8  
drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/12  

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na 
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach  v zmysle § 9 ods. 2 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  /súťažné 
podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/  
 s ch v a ľ u j e 
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
„Odpredaj  nehnuteľností vo vlastníctve  mesta Zlaté Moravce  (LV č. 3453)“, a to  - 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach):

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/1 o výmere 6053 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/2 o výmere 304 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),

parcela KN registra „C“ , číslo parcely 2606/3 o výmere 1703 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria),  

parcela KN registra „C“,  číslo parcely  2606/4 o výmere 518 m2  (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria), 

parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/5 o výmere 132 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 



parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/6 o výmere 65 m2  druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/7 o výmere 63 m2  druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 

parcela KN registra „C“, číslo parcely  2606/8 o výmere 501 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria,

parcela KN registra „C“, číslo parcely 2606/12 o výmere 12 m2  druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria
a  stavieb, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlaté Moravce (na Ul. Viničnej v Zlatých 
Moravciach):

stavby súpisné   č. 1873 (druh stavby: administratívna budova a soc. zariadenie)  
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/2  
stavby súpisné   č. 3282 (druh stavby: dielne)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/3  
stavby súpisné   č. 3283 (druh stavby: vypaľovacia pec)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/4  
stavby súpisné   č. 3284 (druh stavby: kotolňa združených prevádzok)  
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2606/5  
stavby súpisné   č. 3285 (druh stavby:  sklad)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/6  
stavby súpisné   č. 3286 (druh stavby: sklady)  nachádzajúcej sa na pozemku 
parcela č. 2606/8  
drobnej stavby bez súpisného čísla (druh stavby: vodáreň)  nachádzajúcej sa na 
pozemku parcela č. 2606/12  

a ďalej plot oddeľujúci pozemok p. č. 2606/1 od pozemku p. č. 2606/13, vŕtaná studňa, 
vonkajšie úpravy (vodovodná prípojka z vodárne, kanalizačná čistiaca šachta, teplovodné 
rozvody, kanalizačná vpusť, spevnené plochy, rampa objektu skladu súpisné číslo 3286, 
chodník pri objekte p. č. 2606/8, plynová prípojka), v súčasnosti využívané na 
podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach v zmysle § 9 ods. 2 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /súťažné 
podmienky tvoria prílohu tohto uznesenia/   
m e n u j  e
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
traja zamestnanci Mesta - Mestského úradu menovaní primátorom mesta a dvaja poslanci 
určení mestským zastupiteľstvom,  a to poslanec Miroslav  Záchenský (predseda komisie  
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja) a poslanec  Mgr.  Pavel Šepták
u k l a d á
vedúcej  oddelenia správy majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
zabezpečiť v termíne do 24.06.2013 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a realizovanie 
obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 23.08.2013 podľa schválených 



súťažných podmienok
komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu 
a účel využitia 
predložiť primátorovi mesta Zlaté Moravce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013

                                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.

                                                                  primátor mesta

      Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 602/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
________________________________________________________________________

__
Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo – správa
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
správu riaditeľa Technických služieb mesta Zlaté Moravce o stave odpadového 
hospodárstva v meste Zlaté Moravce a
u k l a d á
1. riaditeľovi Technických služieb pripraviť podklady na vybudovanie novej kazety 
skládky   
    komunálneho odpadu
2. preveriť možnosti ukladania odpadu na skládke mimo Mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013



                                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc.
                                                                                                primátor mesta

      Mgr. Roman Šíra
        prednosta MsÚ

Uznesenie č. 603/2013
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   20.06.2013
–––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––– 
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013
p r e r o k o v a l o
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Žiadosť Spolku Srbov na Slovensku o pomenovaní ulice v meste Zlaté Moravce ako 
„Srbská“/ulica/



K bodu 60 
Záver 

Primátor mesta - uviedol, že ďakuje všetkým poslancom Mestského zastupitel'stva, 
zamestnancom MsÚ a občanom, že sa zúčastnili 24. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 
a ukončil zasadnutie. 

Zlaté Moravce 20. júna 2013 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

( 

.... ..... ~1i~1.cp__?:!}.............. . . 
Zapísala:d Silvia Svajčíková 

~v . // 
~ j./~ 

.............. .... Y ............ ... .. 
Mgr. Roman Šíra 

Prednosta MsÚ 

/// 
(/ť.-~ . .. ............... : .. .. ,; ........ ..... i .... .. .. 

Mgr. Pavel Septák l 
overovate!' zápisnice 

Jozef Tonkovič 
overovate!' zápisnice 



- ..... 

' 

Mestský úrad, ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

Prezenčná listina 

z 24 . zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 20. júna 2013 

v Divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach 

Primátor Mesta: 
Ing. Peter Lednár CSc. 

Prednosta MsÚ: 
Mgr. Roman Šíra 

Právnik Ms Ú: 
JUDr. Mária Vozárová O . l OOOOO OOO ~ OOOOOOHHO 

Poslanci MZ: 

l. Erika Babocká 

2. Eva Dubajová 

3. Mgr. Milan Galaba 

4. Ing. Peter Hollý 

5. Ivan Hritz 

6. PaedDr. Dušan Husár 

7. eudovít Chládek 

8. Ing. Viliam Rumanko 

9. Vladimír Klučiar 



l O. Ing. Peter Lis ý 

ll. I van Mad o la 

12. PaedDr. Pavol Petrovič 

13. Mgr. Pavel Šepták 

14. Ing. Jozef Škvarenina 

15. Ing. Ladislav Boršč 

16. JozefTonkovič 

l 7. Mgr. Denisa Uhrinová 

18 . PharmDr. Ivona Vicianová 

19. Miroslav Záchenský 


